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Вступ 

Сьогодні важливим завданням, в умовах інтеграції у світовий та 

європейський простір, є збереження історико-культурної спадщини міст, що є 

матеріальним носієм багатокультурної пам’яті міст, її належна експозиція для 

аут груп та забезпечення сталого розвитку міст з метою створення оптимальних 

умов для здорового та безпечного життя їхніх мешканців. Адже пріоритетним 

напрямом функціонування міст є їхній сталий розвиток. 

1. Сучасний стан відображення естетичного феномену в архітектурних 

середовищах міст в контексті їхнього сталого розвитку. Постановка 

проблеми. Виявленню і отіненню естетичного потенціалу міст повинно бути 

відведене належне місце під час виконання завдань щодо управління 

просторовим розвитком міста та у сучасній архітектурній практиці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проаналізовано чинні міжнародні 

документи, що стосуються сталого розвитку населених пунктів. Окремі аспекти 

досліджуваної теми частково висвітлені у працях: А. Грюнбаха, П. Норри, К. 

 Лінча та інших; щодо розвитку середовища міста та естетичних проблем - 

В. Глазичева, Я. Гейла, А. Іконнікова, А. Мардера, М. Міхайлова, А. Моля, Я. 

 Мукаржовського, М. Реймерса, В. Тимохіна, С. Хасієвої, Б. Черкеса, Н. Шебек, 

В. Шимка, Ю. Шкодовського, С. Шубович, X. Штейнбаха, О. Швидковського, 

З. Яргіної, С. Лішаєва, В. Ніколаєва, І. Розельсон, А. Рапапорта, О. Фомєнко, 

Л. Скульмовської, Є. Орлової, Т. Дрідзе, Л.  Стригальової та інших. Одним із 

напрямів роботи ЮНЕСКО є «…за порятунок від загальної втрати пам’яті» [1]. 

 



 

Метою дослідження є розкриття особливостей формування архітектурного 

середовища міста у зв’язку з феноменом естетики, за умови його сталого 

розвитку. 

 Виклад основного матеріалу. Спільною проблемою для мешканців 

сучасних міст як влучно узагальнює Ян Гейл є «деградація» та втрата функції 

міського простору як «…місця зустрічі і спілкування мешканців»[2, с.3], 

зумовленого факторами, які спричиняють та активізують цей процес. Сюди 

належить: « Обмеженість простору, перешкоди на шляхах переміщення, шум, 

забруднення повітря, ризик потрапити в дорожню пригоду і в цілому негідні 

умови міського життя - типові проблеми…які унеможливлюють пересування 

містом пішки, руйнує соціальні та культурні функції міста»[2, с.3]. Водночас 

глобального масштабу набуло явище т. з. «емоційного голоду в умовах сучасної 

типової забудови», що виникає у мешканців міст. Цим З. Яргіна пояснювала 

ріст зацікавленням до «…естетичних оцінок міського середовища, до розробки 

на цій основі естетичних програм проектування і принципів міської 

композиції» [3, с. 57- 77].  

Відомо, що сучасні міста повинні функціонувати за принципом сталого 

розвитку із врахуванням соціо-культурного виміру їхнього розвитку. У Ріо-де-

Жанейрській декларації щодо навколишнього середовища і розвитку, прийнятій 

3–14 червня 1992 року, визначено принципи «сталого розвитку» міст та 

заначено, що: «Корінне населення і його громади, а також інші місцеві громади 

повинні відігравати важливу роль в раціональному використанні і покращенні 

навколишнього середовища у межах їхніх знань і традиційних практик. 

Держави повинні визнавати і належним чином підтримувати їх самобутність, 

культуру і інтереси і забезпечувати їх ефективну участь в досягненні сталого 

розвитку» [4].  

Розширення різних аспектів розвитку середовищ міст та конкретизування 

бачення їхнього «сталого розвитку» було закладено у наступних міжнародних 

документах, які приймались країнами учасницями, а саме: Хартії європейських 

міст у підтримку сталого розвитку, т. з. Ольборзькій хартії «Міста Європи на 
 



 

шляху до сталого розвитку» (1994 року) [5], Стамбульській декларації (1996 

року) [6], Лейпцігській хартії сталого розвитку (2007 року) [7], Йоханезбурській 

декларації з стійкого розвитку (2002 рік), «Декларація про міста та інші 

населені пункти» (2001 рік) [8]. 

До прикладу,  у Стамбульській декларації, прийнятій на Конференції ООН 

по населеним пунктам (Хабітат II) у Стамбулі 3-14 червня 1996 року, 

державами-учасниками було підтверджене спільне: «бачення стійкого розвитку 

населених пунктів» як  «…надію на наше спільне майбутнє … у якому кожен 

зможе жити в безпечному домі з перспективою гідного, здорового та 

безпечного життя…», а міста будуть такими, де їхні мешканці зможуть 

«…жити повноцінним життям, зберігаючи гідність, міцне здоров’я, безпеку, 

щастя і надію» [6]. 

Найважливіші проблеми і принципи розпланування сучасних міст були 

закладені у “Новій Афінській хартії” (прийнятій Європейською радою 

урбаністів у 1998 р.) (рис.1) [9]. 

  
Рис. 1. Схема принципи розпланування міст 

 



 

У Європейській хартії міст ІІ. Маніфесті нової урбаністики, прийнятій 

на15-ій пленарній сесії у Страсбурзі 27-29 травня 2008 року, запропоновано 

«іншу форму урбаністики і моделі мобільності», а саме «розпланування міст 

навколо компактних і щільних урбаністичних форм, що вимагають мінімуму 

ресурсів для підтримки і дозволяють мешканцям міст … мати доступ до різних 

міських структур і служб, а також до простору для відпочинку і збережених 

природних систем» [10]. Лише «…компактність міст дозволять зробити міський 

простір легшим, доступнішим, живими для усіх мешканців незалежно від їх 

соціальних умов, віку або стану здоров'я… організовуючи новий громадський 

розподіл дорожньої мережі і громадського простору, ґрунтуючись, зокрема, на 

можливостях ширшого впровадження поєднання різних способів переміщення» 

[10]. Проте важливого значення у цьому документі було надано соціо -

культурному та інформаційному аспекту розвитку міського середовища. 

Зокрема зазначено, що: «… соціальний вимір» є  постійним чинником політики 

сталого розвитку[10].  

2. Міське середовище як соціо-культурний феномен. Врахування 

соціо-культурного потенціалу міста в програмах їхнього розвитку. 

Фундаментальним поняттям та завданням під час прийняття рішень щодо 

управління містом, творенням його якісного довкілля, постає визначення та 

врахування як домінантного критерію розвитку міста його «соціально-

культурного потенціалу”, що дає можливість усунути «протиріччя між 

параметрами міського середовища та потребами людей» [11, с.71]. 

Архітектурні середовища різних груп міст характеризуються різними 

соціально-культурними потенціалами [12], які є не однаковими у різні періоди 

їхнього розвитку. Тобто насамперед різною естетикою довкілля та етикою 

діяльності у цих просторах (табл.1). 

Влучно узагальнює К. Абель, що: «Суттю архітектури є не опис процесу 

вироблення певних артефактів», але вона «є способом за допомогою якого ми 

знаходимо себе» [13, c. 154].  

Таблиця 1 
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С. Шубович у праці “Гуманитарные и экологические проблемы 

архитектурного образования” пише, що : “…сприйняття архітектури, створює 

культурно-історичний каркас світовідчуття людини в суспільстві” [15, c.186]. 
 



 

Необхідно зауважити, що лише цілісність сприйняття включає людину в 

загальний історичний контекст, надає їй статус члена спільноти [16, с.149].  

Перехід від «Від тіла - до місця» у науці кристалізувався у два нових 

напрямки – естетику часу і естетику простору, а естетика – простору виділяє 

естетику місця («замкнуте місце) і естетику «напряму простору» («напрям 

можливого руху») [17]. Сучасна людина як узагальнює С. Лішаєв: «…вільний 

діяч», що шукає «…своє місце в житті…той хто творить (чи відкриває) нові 

місця, нові можливості…» [17]. Для неї відкриваються «…естетичної зустрічі з 

простором», адже «людина шляху» розкриває «естетичне 

сприйняття…відкриваючись ландшафту», де «новий ландшафт для 

мандрівника – це предмет любування і поетичного описування» [17]. 

Важливим у контексті цього дослідження є трактування міського 

середовища, сформульоване Л. Стригальовою, як єдності трьох рівнів, що 

зумовлюються тривалістю «тимчасовістю» взаємодії, а саме: середовище 

«короткотривалого рівня»; «повсякденне середовище» основним призначенням 

якого є  «зниження негативних факторів повсякденності та середовище 

«вічного» рівня, котре «наближається до історії – меморіальні ансамблі тощо» 

[19, с. 235].  

І саме естетичне сприйняття інгруп та аутгруп цього архітектурного 

середовища  відбуватиметься на різних його рівнях з різним ступенем 

важливості для кожного з них.  

 

2.1. Естетичне сприйняття довкілля і естетична функція. 

Відомо, що сприйняття середовища міста глядачем відбувається на різних 

рівнях («психофізичному, емоційному, раціональному») [3, с.65].  

«Коли предметом сприйняття виявляються простір і час, то пережитим в 

естетичному подію буде не образ як явище досконалості, а сама можливість 

присутності і становлення» [20], - наголошує С. Лішаєв. Особливо це 

стосується потрапляння людини у те середовище, що є цінним у межах її 

аксіологічної шкали, як синтез «вродженого» і «набутого»; «свого» і «чужого». 
 



 

Водночас пам’ятати про фундаментальну категорію «духу місця» під час 

архітектурної практики та особливості сприйняття довкілля людиною. І 

зокрема на особливостях естетичного сприйняття середовища глядачем як 

складного, багатокомпонентного, змінного процесу, його «живої», «другої та 

третьої природи» (за Реймерсом [21, с. 12–13].) 

Тому феномен середовища як категорії проектування трактують, як синтез 

п’яти різних взаємопов’язаних структур (рис. 2) [22, с. 137]. 

 

 
Рисунок 2. Середовище міста як категорія проектування  

Ці структури необхідно розглядати і враховувати в контексті естетичних 

категорій і естетичної функції середовища. Чеський мистецтвознавець Ян 

Мукаржовський наголошує на її значенні, як регулятора людської поведінки. 

Пишучи, що «естетична функція – один з важливих факторів людської 

поведінки: будь-яка людське дія може супроводжуватися нею, і будь-яка річ 

може стати її носієм… естетична функція включена в суспільний процес ...» 

[23; 24, с. 56].  

Проте необхідно також пам’ятати, що комфорт є комплексною системною 

характеристикою, яка відображає потреби людини у міському середовищі, а 

саме : функційно-технологічні, психофізіологічні, ергономічні, емоційно-

естетичні, соціокультурні, а також потреби щодо «інтерактивності – здійснення 

діалогу з людиною» [22, с. 122; 25, c. 21]. А «сучасний споживач», як влучно 

узагальнює С. Михайлов, потребує у міському середовищі інтелектуальних 

просторів, зокрема «високо комфортних міських мікро просторів, які володіють 

штучним інтелектом» [25, с. 21–22]. 

 



 

У історичному середовищі міста необхідно обирати виважену тактику 

архітектурної та управлінської діяльності. В. Тимохін наголошує, що: “… ще не 

склалися більш-менш визначені погляди на інтеграцію просторово-часової 

організації і структури історичного міста, не … до кінця не сформовано 

естетичну доктрину міського середовища” [26, с. 307]. Вчені, оперуючи 

поняттям «інтегрованого міського середовища», зазначають, що воно не стало 

достатньо керованим, “як того вимагає життя” [27]. І у цьому аспекті необхідно 

враховувати роль і місце пам’яті у архітектурному середовищі міста. «Місто-

театр пам’яті», - влучний вислів. А. Грюнбаха, який наголошує, що саме 

завданням архітектора є «зміцнення міської пам’яті» [28, с.56]. Адже у 

архітектурних середовищах міст відбуваються безперервні процеси збереження 

пам’яті людства. А. Пестрікова пропонує, ґрунтуючись на світовому досвіді, 

використання в містобудівній практиці побудови логічних моделей міста – від 

“міста в цілому до невеликого фрагмента…”, що є цільовими програми відбору 

фрагментів історичного середовища, їх репрезентації “перетворення в 

інформаційну систему соціальної пам'яті” [27]. А. Моль узагальнює, що: 

«Сприймати – значить відбирати» [30; 3]. З. Яргіна пояснює, що: «…основою 

сприйняття…» є «можливість засвоєння (запам’ятовування)…» і новизна 

інформації [3; с.77]. У сприйнятті міста поєднуються «естетичні якості 

природи» і «художні якості культурного середовища» [3; с.77].  

У сучасній архітектурній практиці проектанти оперують такими засобами: 

«формальними», «символічними», «метафоричними», «просторовими» [29; 

с.130]. 

І. Розельсон запропонувала модель функціонально і естетично 

повноцінного середовища, у вигляді матриці. Це дає можливість аналізувати  

якості існуючого середовища, а також формувати системну вимогу до 

проектованого [31]. Зокрема по вертикалі розміщені рівні розгляду та 

сприйняття середовища : морфологічний, семіотичний та феноменологічний, а 

по горизонталі - основні характеристики предметно-просторового середовища 

(цілісність, структурність, різноманітність, специфічність). «Така матриця 
 



 

демонструє перетин основних характеристик середовища з трансформацією їх 

сенсу на різних рівнях сприйняття» [3; с.308], - узагальнює автор. Адже не 

можна ототожнювати формальну красу з «красою» сенсу і якості. 

І. Кант ототожнював естетику міста з божественним, як «найвищий вияв 

людського вміння в області прикрашання міського простору, що досягає» [32]. 

У сприйнятті та організації міського простору З. Яргіна наголошує, що 

важливим є: «побудова міста як умовної соціальної і просторової орієнтації і 

символіка міста». опрацьовує три сфери естетичних знань, а саме: теорію 

естетичної цінності міського середовища, її естетичне пізнання і сприйняття; 

естетичну діяльність у місті, а також теорію містобудівної композиції – 

«художньої організації» [3; с.11]. 

Таким чином, естетичне довкілля міста - це екологічний, безпечний, 

доступний, цікавий «живий» простір з збереженими унікальними візуальними 

якостями архітектури, що є відображенням пам’яті місцевих культур у 

історичному контексті.  

2.2. Естетизація міського простору. 

Естетизація міського простору (рис. 3.) є важливим завданням в процесі 

сталого розвитку міста та під час його управління. Основними функціями 

естетизації міського простору є : естетична; практична; гедеоністична; 

інформаційна; екологічно [32]. 

 



 

 
Рисунок 3. Естетизація середовища 

Підґрунтям естетизації міста - розпланування та дизайну– повинно бути 

творення сприятливих умов для життя та діяльності громади, творення 

громадських просторів і природніх краєвидів, безпечних, комфортних 

доступних довкіль із збереженою історико-культурною спадщиною. 

Необхідно зауважити, що це безперервний процес творення 

«досконалого - якісного», естетично та функційного архітектурно-просторового 

середовища міста, пріоритетом якого є утвердження інтересів громади міста.  

Естетика міста – зв'язок  людини і природи, їх еволюція від 

«протиставлення міста природі до ідей співпраці, до понять «етики» стосунків 

людини з природою -  «злиття» з природою (рис. 4 ) із визнанням домінуючого 

значення екологічного підходу, що визначає все різноманіття зв'язків людини 

та природи [3; с.13,16]. 

 



 

 
Рисунок 4. Естетика міста (за З. Яргіною) 

В. Ніколаєв дуже точно описує  «синестезію ландшафту», чуттєвого акту 

його осягнення, як  складного процесу «споглядання людини, у якому 

поєднуються сенсорні здібності (вроджені, інтуїтивні), набуті особою у процесі 

виховання, навчання, соціального розвитку, що дають можливість 

ідентифікувати ландшафт» [33; с.59]. Підґрунтям перцепції ландшафту, окрім 

візуального сприйняття його на відстані, є «розрізнення людиною унікальних 

запахів (нагрітого сонцем соснового бору, осіннього березового гаю з опалим 

листям, свіжої луки, полинового степу), шуму (водоспаду або заспокійливе 

дзюрчання лісового струмка) тощо» [33; с. 59–60]. 

Цікавим прикладом є історичне місто Бамберг (земля Баварія у 

Німеччині) – т. з. «німецький Рим» (рис.5). Це місто історичне місто 

розташоване на семи парорбах, як і Рим, уціліло від руйнувань під час Другої 

світової війни. У 1993 році його було включено до списку Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. Архітектурно-історичний ансамбль автентичних 

кварталів міста «гармонійно вплетений в ландшафт з високими пагорбами та 

широкою долиною річки Регнітц» [34], творячи естетику історичного міста. 

Водночас є взірцем сформованої екологічної та етичної поведінки його 

мешканців, відтак – особливо привабливим для туристів. 

 
 



 

Рисунок 5. м. Бамберг 

Європейською «зеленою столицею» 2012 року було визнано іспанське місто 

Віторія (рис.6) (адміністративний центр «Країни Басків» на півночі 

Іспанії). Це приклад сталого розвитку міста, взірець впровадження 

«зелених технологій «. 

 
Рисунок 6. м. Вікторія 

Місто Віторія розташоване у центрі рівнини. Попри те, що воно 

характеризувалось історично складеною рекреаційною мережею у його 

просторі було здійснено «радикальну» екологічно-розпланувальну 

трансформацію. На відстані 2 км від центру міста штучно створено заповідну 

зону з озерами; змінено транспорту мережу з радіальної на ортогональну, а 

основним видом транспорту обрано велосипедний [35]. 

 

Висновки 

У роботі висвітлено феномен сталого розвитку міста у контексті 

задоволення естетичних та екологічних потреб інгруп та аутгруп у його 

 



 

архітектурно-просторовому середовищі, а також під час управління 

просторовим розвитком міста. 

Розв’язання будь-якої проблеми неможливе без її усвідомлення на різних 

рівнях та здійснення наукового аналізу. Творення «якісного» середовища 

вимагає зміни суспільної свідомості, етичної діяльності у довкіллі 

архітекторами та дизайнерами, формування культури та екологічної свідомості 

мешканців сучасних міст.  

Збереження «естетичної пам'яті» та формування екологічної етики та 

естетики є важливими завданнями, які потребують міждисциплінарного 

підходу до їхнього вирішення. У просторах міст, окремі об’єкти, впродовж 

їхнього історичного розвитку, займали особливе місце, виконуючи функцію 

естетичних взірців, матеріалізуючи багатоаспектну пам’ять, увічнюючи та 

репрезентуючи громади багатокультурних міст. Ці архітектурні об’єкти, 

репрезентовані у просторах, що є носіями пам’яті, часто перебувають у 

незадовільному стані та потребують першочергового наукового вивчення, 

належної охорони і збереження. «Місця пам’яті» потребують вивчення і 

маркування у просторі. 

Запропоновано розглядати процес естетизації середовища міста як 

творення безпечного, екологічного, функційного, візуально-привабливого, 

різноманітного, цілісного простору із збереженою історико-культурною 

спадщиною, що відображає матеріалізовану багатоаспектну пам’ять людства, 

на різних рівнях, у контексті самоідентифікації та сприйняття мешканцями та 

туристами довкілля.  
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ЗМІСТ 

Вступ 

1. Сучасний стан відображення естетичного феномену в архітектурних 

середовищах міст в контексті їхнього сталого розвитку. 

2. Міське середовище як соціо-культурний феномен. Врахування 

соціо-культурного потенціалу міста в програмах їхнього розвитку. 
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