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Вступ.  

Наукове забезпечення сталого розвитку сучасного міста включає чимало 

дослідницьких аспектів. Один із важливих  та найцікавіших серед них 

пов'язаний з композиційною складовою архітектурно-містобудівної організації 

міського простору.  Виразними елементами, що утворюють образ міста та 

формують вузли його композиційного каркасу є, серед інших, вокзальні 

комплекси [10, 21, 22].  

Тому метою роботи є розкриття ролі вокзальних комплексів, як складових 

композиційно-образної структури міста, у забезпеченні його розвитку в руслі 

стратегії стійкого розвитку. Вельми корисним та актуальним для  досягнення 

даної мети є осмислення взаємодії категорій «сталий розвиток» та 

«композиційно-образна структура міста».  

Як відомо, зміст концепції сталого розвитку сучасного міста  передбачає 

інтеграцію економічних, екологічних та соціальних складових.  Розгляд міста 

як  явища культури (за Д.С. Ліхачовим) в контексті  сталого розвитку сьогодні  

викликає особливу увагу науковців [2, 11].  Ця  концепція вимагає розробки 

новітнього підходу до формування міського середовища, який би дозволив 

досягнути максимальної  ефективності у взаємодії між міським середовищем і 

способом життя його мешканців, а також інтегрувати в єдину стійку систему 

екологічні, економічні та соціальні фактори. Це дозволить зберегти культурне 

різноманіття, що має втілення також в композиційно-образній структурі міста    

[12, 13, 17, 24].   



 Оскільки формування містобудівного простору у кінцевому сенсі повинне 

відповідати потребам людини, спільноти, соціуму, то вельми важливим є 

спрямування творчих зусиль архітекторів на його відповідність, перш за все, 

базовим життєвим потребам [5]. За висновками сучасних наукових досліджень 

однією з таких базових потреб є  соціокультурна ідентичність, що будується на 

спільності територій, історичної пам'яті, уявлень про світ, культурних традицій 

формування середовища, способу життя, мови  тощо [3, 15, 18, 20].  Вокзальні 

комплекси є не тільки складовими міської функціональної, планувальної та 

композиційної структури, а й вузлами транспортної мережі, що об’єднує значні 

території. Тому вони виконують роль своєрідних знаків, що «допомагають» 

значній кількості населення ідентифікувати себе з певним регіоном, його 

культурою, традиціями.  

 

1. Композиційні ресурси  міського простору  як  складова побудови 

стратегії його сталого розвитку. 

 Сьогодні науковці розглядають феномен соціокультурної  ідентичності як 

перспективний внутрішній  ресурс економічного розвитку територій, тобто 

своєрідної складової стійкого розвитку міста.  Конвертація  змісту  

соціокультурної  ідентичності  в  сферу просторової організації міста 

відбувається за допомогою такої якості як  унікальність його  композиційної та 

образної структур. Мобілізація композиційних ресурсів  міського простору для 

подальшого розвитку міста є елементом стратегії його сталого розвитку.  [2, 3].  

Зміст  цього ресурсу складає сукупність складових, що забезпечують 

інвестиційну привабливість міста для таких сфер життєдіяльності як: 

туристична, бізнесово-інформаційна, навчально-наукова тощо.  Серед цих 

складових важливу роль відіграють особливості композиційно-просторової 

організації міського простору. Елементи композиційної стуктури міста, в тому 

числі вокзальні комплекси,  матеріально втілюють соціо-культурні цінності 

міської спільноти у предметно-просторові структури, сприймаються візуально, 

утворюють такі якості його образу як: самобутність, упорядкованість, 



стабільність, унікальність [4, 16, 19, 20].  Саме це і робить місто привабливим 

не тільки для городян, а й для мігрантів, що інвестують гроші, матеріальні 

цінності, інтелектуальні та творчі ресурси в місто. Виявлення  архітектурно-

містобудівної унікальності міста є також частиною сучасних бренд-стратегій, 

що пов’язані з  економічним розвитком [12, 23].  Згідно цих стратегій 

внутрішній розвиток території здійснюється за рахунок «притягування» 

зовнішніх складових з різних сфер життєдіяльності до міста, що отримують 

саме тут можливості  ефективного функціонування та розвитку в центрах  

соціальної активності  міжселеного рівня [2, 8, 12].  

Наявність в місті локацій (центрів) високої соціальної активності (за 

логікою архітектурно-містобудівної організації) повинно мати відповідну 

структурно-функціональну та композиційно-образну організацію. Традиційно, 

в морфологічному аспекті композиційну організацію міста можна представити 

як сукупність композиційних вісей (головних та другорядних), композиційних 

вузлів і  домінант різних рангів, акцентів, меж візуальних басейнів тощо [19].  

Саме ці елементи просторової композиції складають найяскравіше враження 

від образу міста, формують його характер, специфіку,  і, безумовно,  

архітектурну унікальність міського простору, що є важливою складовою та 

передумовою  його сталого розвитку.  

Для того, щоб унікальні елементи  композиційної структури міста були 

максимально задіяні в якості складових «брендінга територій», і  «працювали» 

на його стійкий розвиток необхідно узгодити місце їх розміщення з місцями 

просторових звя'зків «місто – зовнішній світ». Такими місцями є, насамперед, 

вузли зовнішнього транспорту: аеропорти та залізничні вокзальні комплекси 

(ЗВК).  З іншого боку, мережа залізничного транспорту, в тому числі її вузлові 

елементи – залізничні вокзальні комплекси є найбільш значущими складовими, 

що формують планувальну і композиційну структуру сучасного міста.  За 

концепцією Олексія Гутнова  містобудівний каркас  сучасного міста в значній 

мірі утворюють залізничні артерії, що пронизують тканину міста, а вузлові 



елементи  залізничного транспорту (вокзальні комплекси) стають складовими 

системи міських центрів [6 ].  

Таким чином, з погляду містобудівного формоутворення,  залізничні 

вокзальні комплекси є  одними з домінантних вузлів міського каркасу та 

композиційно-образної структури  міста. 

 Сучасне місто – це творіння людини, що віддзеркалює культуру, 

світогляд і естетичні ідеали свого часу. [7, 10, 14]. В ході збільшення 

фізичних розмірів міст в найбільш великих і значних з них система 

містобудівних домінант розвинулася в містобудівні ансамблі, що 

охоплюють великі простори, об'єднані складною композиційно-

планувальною структурою і стилістичною єдністю забудови.  Такими 

ансамблями в повній мірі можна назвати і залізничні вокзальні комплекси. З 

погляду  особливостей свого розміщення у планувальній структурі міста, вони 

сьогодні стають вузловими елементами композиції усього міського простору. 

 Історично склалось, що залізничні шляхи проходять по пласкій частині 

міського ландшафту, часто вздовж долин річок. Особливість цих  територій 

полягає у їх «здатності»  утворювати глибинні перспективи та розкриття на 

прилеглі панорами міста. Тобто ці ділянки є не тільки руслами руху, але і 

ресурсом утворення унікального образу міста.  «Вокзал стає міфопоетичним 

атрибутом – брамою, звя'зком між звичайним людським світом «тут» (зараз) і 

сакральним світом «там» завжди)» [21 с.9].   

Дослідження показують, що сьогодні залізничні вокзальні комплекси 

перетворюються в могутні багатофункціональні комплекси громадського 

обслуговування агломераційного, регіонального, міжнародного рангів, які 

займають території до 40 га і більше. Саме сюди кожен день прибуває значна 

кількість мігрантів  (500 тис.) з різними цілями [9, 14, 22].  Мігранти є носіями 

процесів життєдіяльності, своєрідного енергетичного обміну «місто –зовнішній 

світ», що, в кінцевому сенсі, сприяє стійкому розвитку міста. Наукові 

дослідження підтверджують, що якість (в тому числі унікальність) середовища 

громадсько-транспортних комплексів має значний вплив на рівень 



привабливості усього міста. Перші враження про місто формуються при 

знайомстві з його вокзалом і привокзальною площею тому він сприймається 

багатьма як "дзеркало" міста, його "ворота" ї візитна картка [10].    

Створення багатофункціональних центрів на базі зовнішніх транспортно-

пересадочних вузлів стало провідним напрямом в практиці сучасного 

містобудування. Як свідчить досвід, туристична, бізнесово-торгівельна, 

інформаційно-наукова та інші види діяльності локалізуються на території 

вокзальних комплексів. Просторове об'єднання різних видів і форм 

обслуговування на території, що безпосередньо примикає до вузлів пересадки, 

або їх включення в транспортні об'єкти сприяє комплексному освоєнню міської 

території, високому рівню її благоустрою і інженерного оснащення. В 

структурі  сучасних вокзальних комплексів розміщуються і швидко 

набирають потужність великі ділові, адміністративні, торгівельні комплекси і 

інші спорудження, що не грали раніше помітної ролі в художньому вигляді 

міста. Тісний взаємозв'язок транспортно-пересадочних вузлів з прилеглою 

територією і забудовою підвищує цінність  міського простору що їх оточує, а 

також що вимагає обгрунтованого підходу до функціонального насичення цієї 

території, її раціональної планувальної організації, інтенсифікації 

використання, ансамблевого композиційного рішення.  

     Архітектурна композиція, як відомо, є об'єднанням об'ємів і простору в 

єдину архітектурну систему, що відповідає соціальному змісту, природним, 

технічним і економічним умовам. При побудові композиції залізничних 

вокзальних комплексів  необхідно враховувати послідовність сприйняття 

пластичної форми і простору в часі – розкриття їх відносно рухомої людини  – 

як істотні умови художньої виразності.       

Композиційна  роль залізничних вокзальних комплексів проявляється в 

місті  на двох рівнях:  

–   безпосередньо території  об'єкту – залізничного вокзального комплексу; 

– міського простору в цілому.  



Композиційна структура залізничних вокзальних комплексів визначається 

наступною групою  чинників:   

– функціонально-технологічними і планувальними особливостями їх 

організації;                                                                                                                                           

–функціонально-планувальними особливостями їх розміщення на 

конкретній ділянці в структурі міста; 

–композиційною значущістю  як елементу  міста; 

 –техніко-економічним потенціалом  архітектурно-містобудівного 

формоутворення;   

–  соціальними цінностями і ідеалами,  переважаючими в суспільстві у 

відповідний  період; 

 – особливостями   архітектурних стильових напрямів, пануючих у 

відповідний період.  

Процедура композиційного  формоутворення вокзальних комплексів 

уключає такі кроки:  

– створення утилітарної форми за принципами  функціональної 

доцільності, безпеки, екологічності, економічності; 

– формування художнього образу  за принципом  різноманіття 

образних сюжетів; 

– створення унікального образу ЗВК, що репрезентує місто [ 6].  

Головними характеристиками композиції  залізничних вокзальних 

комплексів  є: цілісність архітектурно-містобудівної форми, 

структурованість функціональних блоків;  контекстуальність 

(масштабність, колористична гармонія); гнучкість планування, 

універсальність. 

Як критерії оцінки композиційних рішень залізничних вокзальних 

комплексів можна назвати наступні: 

 –  відповідність принципової архітектурно-просторової схеми, 

конфігурації і основних габаритів проектованого комплексу його призначенню, 



а також існуючому або проектованому містобудівному і природному 

оточенню; 

 –  забезпечення зручних і візуально сприйманих взаємозв'язків між 

основними елементами вокзального  комплексу - привокзальної площі, 

пасажирської будівлі і перону; 

 –  забезпечення композиційної цілісності масштабності, пропорційності, 

урівноваженості частин а також відповідності образної характеристики 

соціокультурним особливостям міста. 

Таким чином, неповторність просторово-планувального і композиційного 

рішення  кожного з вокзальних комплексів обумовлена  характерними 

особливостями  конкретної містобудівної ситуації, що забезпечує 

композиційно-образну унікальність як кожного комплексу окремо, так і усієї  

композиційної структури міста.  

 

2. Роль залізничних вокзальних комплексів  міста Харкова у забезпеченні 

його стійкого розвитку. 

Сьогодні залізничний транспортний вузол Харкова включає п’ять 

пасажирських станцій різних рангів: головна пасажирська  (південний вокзал) 

та чотири станції, що обслуговують приміські перевезення (Левада, Балашовка, 

Лосеве, Основа). Планувально станції розташовані майже на одній лінії, що 

співпадає з напрямком основного  територіально розвитку Харкова – вісь 

«південний  схід – північний захід» (рис.1).  

Історія формування залізничного вузла і станцій тісно пов'язана з 

розвитком міста [3].  Будівництво важливої гілки залізничного транспорту 

напрямку північ-південь в Харкові  було обумовлено його  географічним 

положенням і характеристиками міста. Харків на той час був одним з 

найважливіших на півдні  Росії центрів з розвинутими торгівельною, 

промисловою і освітянською функціями. 

 Відповідно, за рангом станцій відбувається формування і розвиток 

приміських залізничних вокзальних комплексів і прилеглих до них територій  



 
Рис.1. Залізничні вокзальні комплекси в планувальній структурі м. 

Харкова 

 

(Лосево, Левада, Балашовка, Основа). Найбільшу архітектурно-

містобудівну значущість має  Південний (центральний) залізничний вокзальний 

комплекс, що обумовлено його розміщенням в структурі ансамблів історичної 

забудови міста (рис.2).  У просторовому відношенні вокзальний комплекс 

пройшов еволюційний шлях від споруди в одному рівні до багаторівневої  



 

Рис 2. Південний  залізничний вокзальний комплекс в структурі  ансамблів 

центральної частини м. Харкова. 

 

структури, що включає  наземні, надземні і підземні компоненти.  Нині 

комплекс  займає територію близько 16,5 га (разом із станцією, що активно 

реконструюється) (рис.3).  Як свідчить досвід м. Харкова, сьогодні проходить 

перетворення системи транспортних вузлів в цілісну архітектурно-просторову 

структуру, що активно впливає на розвиток міста в функціонально-

планувальному і композиційному аспектах. 

Для побудови  унікальної міської композиційної структури із залученням  

залізничних вокзальних комплексів різних рангів  необхідно таке:  

 



  
Рис.3. Південний залізничний вокзальний комплекс   м. Харкова. 

Загальний вигляд та розміщення в структурі містобудівних домінант 

 

–  створення ієрархізованої структури ансамблів залізничних вокзальних 

комплексів в структурі міста, що сприятиме формуванню його унікальної та 

стійкої композиційно-образної структури ; 

–  просторове акцентування комплексу на рівні міського ландшафту 

розміщенням домінант загальноміського значення;  

– просторове акцентування комплексу на рівні привокзальної ділянки 

розміщенням акцентів локального масштабу;  

–  синтез традиційних форм архітектури вокзалів і новацій сучасної 

архітектури; застосування символів і метафор в їх архітектурі ;  

– застосування традицій регіональної архітектури, що відбивають 

специфіку країни та міста.  

  В якості  приклада реалізації цих рекомендацій можна навести пропозицію 

реконструкції приміського вокзального комплексу «Левада» в м. Харкові. 

Художній образ цього комплексу будувався на синтезі морфологічних та 

образних характеристик таких елементів середовища як ріка та озеленені 

простори левади, що історично притаманні  даній ділянці і характерні для  

регіону Слобожанщини. 

 



 
Рис.4. Залізничний вокзальний комплекс «Левада» в м. Харків. Дипломна 

робота Д. Давидова, керівник  Древаль І. 

 

Висновки 

1.В  сучасних умовах вузлові елементи зовнішнього транспорту отримують 

усе більше значення  для розвитку сучасного міста шляхом забезпечення 

обмінних процесів із  оточуючим простором. Залізничні вокзальні комплекси 

перетворюються у своєрідні центри інноваційного розвитку в структурі міста, а 

також факторами сприяння самоідентифікації значної кількості населення. 

Тому зростає їх функціональна, структурна та композиційна роль як елементів, 

що сприяють стійкому розвитку міст.   

2. В результаті проведеного дослідження пропонується загальна схема 

вузлів композиційно-образної структури міста Харкова, що формується на базі 

вузлів зовнішнього транспорту –  залізничних вокзальних комплексів та 

концептуальна  пропозиція  щодо перспективи розвитку  (рис.5).  

3. Слід рекомендувати  формувати унікальну міську композиційно-образну 

структуру великих та найбільших міст як суттєвого фактору стійкого їх 

розвитку на основі залучення композиційних ресурсів вокзальних комплексів, а 

саме:  



– інтеграції  системи вузлів композиційно-образної структури  з системою 

ЗВК різних рангів; ранжування композиційних вузлів за рангами  залізничних  

 

 
Рис.5. Складові елементи  композиційно-образної стуктури м.Харкова 

(ЗВК)  та графічна модель  перспективного  розвитку південного 

залізничного вокзального комплексу 

 

вокзальних комплексів (центральний –до 30 га, приміські до 5 га) та 

утворення архітектурних ансамблів різної містобудівної значущості (із 

забудовою до 24 поверхів);  

– створення унікального архітектурного образу комплексу, що 

репрезентує  соціокультурні особливості та рівень економічного розвитку   

міста  (наприклад, інноваційну спрямованість розвитку промисловості, 

високий рівень наукової діяльності, значущість функцій транспортно-

комунікаційного вузла міжнародного рівня, розвиток  міста як культурно-

навчального та адміністративно-управлінського  центру). 
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