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Сучасний стрімкий розвиток міст та населених пунктів без розуміння 

основ урбаністики, як системного підходу до організації усіх аспектів життя, 

призводить до хаосу і занепаду, які ми можемо спостерігати в містах та селах 

України.  

Хоча, спочатку, урбаністика була наукою про міста, про взаємозв’язки 

економіки, демографії, соціального; складу населення із забудованими 

просторами. Тобто одним із розділів економічної географії. Зараз і в Україні, і в 

інших країнах світу урбаністика стала тісно асоціюватись із альтернативною 

державній діяльністю з формування міського простору, як цілісної системи, в 

першу чергу – соціально орієнтованою, спрямованою на вирішення численних 

міських проблем. На основі аналітичних ретроспективних та статистичних 

досліджень мною було виявлено, що найбільш дієвим архітектурним 

інструментом вирішення більшості поставлених проблем сьогодення є 

оптимальне формування системи громадського обслуговування.  

Підтвердження цього є основні принципи урбаністики сформульовані 

Джейн Джекобс теоретик міського планування і одна з основоположниць руху 

нового урбанізму.  

Принцип синергії та економії ресурсів – акцентує увагу на досягненні 

балансу між споживанням енергії, часу та інших ресурсів та досягненнями у 

підвищенні комфорту життя, безпеки, універсального доступу, продуктивності 

та гігієни. Однією з основних проблем цього принципу є транспорт. Вдале 

міське планування сприяє розвитку громадських видів транспорту та зменшує 

залежність від приватних автомобілів; має сприяти зручному доступу до місць 

відпочинку та отримання громадських послуг. Компактні міста є більш 

оптимальними тому, що заохочують містян більше ходити пішки й менше 
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користуватись транспортом адже тоді кожній людині доведеться долати меншу 

відстань, щоб потрапити до найближчої важливої установи, магазину, парку. 

Розвиток міст залежить від якості мереж – для економічного зростання міст 

необхідна єдина збалансована система об’єктів обслуговування, житла та 

виробництва, що створює можливість зустрічей та випадковостей. Наприклад, 

успіх такого міста як Нью-Йорк можна пояснити за допомогою взаємодії 

людей, які обмінювалися знаннями та інформацією про свої можливості та ідеї. 

Найчастіше така взаємодія випадкова та відбувається у громадських просторах: 

кафе, бібліотеки, виставки, вулиці, тощо. Заохочення живого спілкування між 

людьми без будь-яких перешкод, таких як скло автомобіля чи високий паркан. 

Комунікація між людьми у місті має стати більш невимушеною. Ввічливість та 

толерантність виникає там, де містяни знаходяться разом та спілкуються 

особисто на вулиці у місті з високою щільністю серед розмаїття соціальних та 

економічних груп населення. 

Принцип контролю міських просторів. Сталий розвиток міст можливий 

лише при умові, коли їх мешканці отримують певний рівень контролю над 

об'єктами в просторі. Кожному з нас потрібно певний кількість громадський та 

особистий простір. Ми повинні мати право не тільки вийти на вулицю або 

залишитися вдома; не тільки зробити ремонт на балконі, але і вирішувати, яка 

дорога нам потрібна,а яка ні; де можна відкрити супермаркет, а де він нам не 

потрібен. Чим вище ступінь контролю жителів над міським простором, тим 

стійкіше розвивається місто. 

Також урбаністичними основами формування системи громадського 

обслуговування є принципи людського масштабу: коли, щоби вимірювати 

потреби містян, міський простір та відстані людськими силами. Наприклад, 

робити зупинки громадського транспорту на невеликій відстані одна від одної. 

Або заохочувати створювати точки продажу товарів на невеликій відстані від 

транспортних вузлів. Або створенням якомога більшої кількості пішохідних 

шляхів для зручного поєднання між собою жилих, офісних, виробничих, 

торгових кварталів та місць відпочинку. Загалом, реалізація цього принципу 

заохочує людину відмовлятись від автомобіля в місті і ходити пішки. А також 

зобов’язує міську владу планувати квартали так, щоб кожен його житель мав 

усі потрібні йому заклади на відстані комфортної пішохідної прогулянки та міг 

без перешкод потрапити з однієї частини міста в іншу з мінімальною кількістю 

різноманітних ескалаторів, східців та крутих спусків. Також людині має бути 

комфортно почувати себе у місті.  

Принцип соціальної взаємодії ініціює громадську взаємодію у місцях, 

створених для особистого дозвілля, проведення вільного часу з друзями, місць 

для романтичних зустрічей та суспільної активності. Ієрархію можна 

представити як систему соціальних рівнів, кожен з яких має спеціальне місце у 

просторовій системі міста. 

Місця для усамітнення – створення просторів, де б людина могла 

усамітнитися. Вони можуть знаходитися у міських скверах і парках, вздовж 

міських пагорбів, де містянин може спокійно споглядати природу, чи 

медитувати. Ці простори можуть знаходитися навіть у внутрішніх двориках 
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громадських будівель чи навіть у читальних залах бібліотек. Розумний урбанізм 

включає простори, де людина може зайнятися самоаналізом та розмірковувати 

наодинці. 

Місця для проведення дозвілля з друзями. Такі місця мають бути частиною 

міського проектування, їх потрібно облаштовувати у центрі, у житлових 

кварталах, приміських районах. Містяни тут можуть зустрічатися з друзями, 

обговорювати новини та ділитися новими враженнями. 

Місця для господарств – мають бути місця, так звані «внутрішні 

господарства», де сусіди можуть поспілкуватися між собою. При проектуванні 

та будівництві житла слід враховувати безліч потреб його мешканців і 

створювати умови, у яких ці потреби можна було б задовольнити. Тут члени 

місцевих громад можуть вирішувати власні питання, гуляти з дітьми, 

вигулювати тварин тощо. 

Облаштовані околиці – забезпечення комфортних умов проживання для 

соціальних груп: будівництво ясел, шкіл, бібліотек, лікарень тощо. 

Публічні простори – створення так званих «міських селищ» – публічних 

просторів, які мають належати громаді. створення щільних зон, у яких люди 

знатимуть одне одного в обличчя. Створювати можливості, щоб громадські 

організації могли керувати загальними ресурсами та вирішувати загальні 

проблеми. 

Висновок. Архітектурна система громадського обслуговування найбільш 

якісно можуть сприяти позитивним змінам в українських містах та 

запропонувати якісні трансформації міського середовища із активним 

залученням громади до процесу. 
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