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ІННОВАЦІЙНІ ВИРІШЕННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОСТОРУ  
БАГАТОФУНКЦІЙНИХ НАУКОВИХ ЦЕНТРІВ 

Анотація. У статті була проведена класифікація багатофункційних наукових центрів (БНЦ) за такими 
критеріями: спеціалізацією, функціональним складом, місцем розташування, просторовим вирішенням 
(за взаємодією із оточуючою забудовою), розпланувально-композиційною структурою. Було розроблено 
модель об’ємно-просторової структури БНЦ, а також визначено основні групи приміщень, які входять до 
їх складу. У роботі на основі аналізу зарубіжного досвіду проектування БНЦ висвітлено інноваційні під-
ходи у формуванні архітектурного простору та визначені основні тенденції у вирішенні інтер’єрів, які до-
цільно враховувати під час будівництва або модернізації цих закладів: естетичність, трансформативність, 
динамічність, екологічність, інноваційність, символізм, комунікативність, комфортність.
Ключові слова: багатофункційний науковий центр, інновації, архітектура, інтер’єр.
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INNOVATIVE SOLUTIONS OF THE ARCHITECTURAL SPACE  
OF MULTIFUNCTIONAL SCIENTIFIC CENTERS

Summary. The socio-economic changes of recent decades and the development of scientific and technological 
progress have led to the emergence of new types of multifunctional scientific centers. According to these chang-
es, new typological features of the design of scientific centers are emerging: the experimental and technolog-
ical parameters of the places of research are changing; the number of universal, multifunctional complexes 
providing the possibility of transformation of premises is increasing; the list of functional zones is expanding. 
In the article was a classification of multifunctional scientific centers on the following criteria: specialization 
(laboratory centers, computer technology centers, media libraries, botanical gardens, observatories, reserves, 
museums, higher education institutions, design offices, technoparks, technopoles, etc.), functional structure, 
location (in the downtown area, in peripheral areas outside the city, in the recreational area), spatial solution 
and interaction with the surrounding buildings (part of the building, a separate building a separate town), 
size (small – 4 000–35 000 m2, medium – 35 000–80 000 m2, large – more than 80 000 m2), planning and com-
positional structure (compact, dispersive). The authors developed a model of the three-dimensional structure 
of multifunctional scientific centers. The article identifies the main groups of premises that are part of the 
building. Based on the analysis of international experience of the internal space of innovative research institu-
tions of different specialization and functional purpose was formulated in addressing major trends in interior 
design, which should be considered when building or upgrading multifunctional scientific centers: aesthetics, 
dynamism, ecology, innovation, symbolism, communicative, comfort, transformative.
Keywords: multifunctional scientific center, innovations, architecture, interior.

Постановка проблеми. В Україні акту-
альною є проблема розвитку розплану-

вальних та об’ємно-просторових вирішень БНЦ, 
оскільки більшість існуючих об’єктів наукового 
призначення були побудовані в 1920–1990 рр. 
Їх функціонально-планувальна, просторова ор-
ганізація та естетично-декоративне оформлення 
інтер’єрів не відповідають сучасному технологіч-
ному прогресу. У зв’язку з переходом України до 
ринкової економіки наукові центри потрібно мо-
дернізувати та адаптувати до умов постіндустрі-
ального розвитку країни.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичною та методологічною базою до-
слідження є праці щодо розвитку архітекту-
ри науково-дослідних інститутів: Л.Г. Каземі, 
В.В. Куцевич (2013) – розглянули типи наукових 
навчальних закладів та принципи формування 
їх генеральних планів [1]; Х.А. Бенаї, Е.А. Кри-
венко (2014) – дослідили базові аспекти форму-
вання архітектурно-планувальної структури 

інноваційних наукових центрів [2]; С.П Шкляр, 
Шмуклер В.С. (2017) – виявили основні фактори 
впливу на формування архітектури науково-до-
слідних центрів [3].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Не сформована сучасна мо-
дель БНЦ, а також не визначені тенденції для ви-
рішення інтер’єрів центрів із різною спеціалізацією.

Мета статті. Проаналізувати досвід постін-
дустріальних країн у проектуванні архітектур-
ного простору БНЦ та виявити сучасні тенденції 
у їх формуванні та оздобленні.

Виклад основного матеріалу. Науково-тех-
нічний прогрес і розвиток інновацій розширив 
горизонти інтелектуальних можливостей люди-
ни і ознаменував перехід суспільства на постін-
дустріальний рівень. Пріоритетом соціально-
економічної політики постіндустріальних країн 
є інтеграція інноваційних технологій в соціальне 
життя, яке тісно пов’язане з інтенсивним розви-
тком науки. Якість соціального життя залежить 
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від розвитку технологій, а, отже, і від розвитку 
науки. Ключовими елементами цього розвитку 
є: розвиток макроекономічного середовища кра-
їни та використання інноваційних технологій. 
Постіндустріальні міста інвестують в фінансові 
та інтелектуальні ресурси, пояснюючи це тим, 
що такі інвестиції – фундамент соціально-еконо-
мічного благополуччя.

Багатофункційний науковий центр 
(БНЦ) – це установа, що займається проведен-
ням дослідницьких робіт у одній або декількох 
галузях науки, які поєднуються у її структурі 
з кількома суміжними функціями.

БНЦ можна класифікувати за такими крите-
ріями:

1. Спеціалізацією: 
• науково-дослідні інститути – установи, які 

проводять наукові дослідження у різних галузях 
науки [2, с. 14];

• лабораторні центри – заклади, де основни-
ми є різні типи лабораторій (хімічні, біологічні 
та інші) [3, с. 201]; 

• центри комп’ютерних технологій – спе-
ціалізуються на дослідженні та розробці ІТ-
технологічних продуктів [3, с. 201];

• конструкторські бюро – структурні підроз-
діли виробничої або проектної організації, що за-
ймаються конструюванням продукції або її скла-
дових частин; 

• експериментальні бази – науково-спосте-
режний пункт, призначений для проведення 
експериментальних досліджень [1, с. 217]; 

• вищі навчальні заклади – освітньо-наукові 
заклади, які забезпечують функції виховання, 
навчання та професійної підготовки населення, 
а також паралельно займаються науковою або 
науково-технічною діяльністю;

• медіа бібліотеки – заклади, які проводять 
наукові дослідження за допомогою електронно-
інформаційної бази [3, с. 201];

• ботанічні сади – заклади, які здійснюють 
науково-дослідницьку та культурно-просвіт-
ницьку роботу, а також сприяють збереженню, 
акліматизації та культивуванню рослинності;

• обсерваторії – науково-дослідні установи, 
які за допомогою спеціального обладнання за-
ймаються спостереженнями за астрономічними, 
сейсмологічними, магнітними, метеорологічни-
ми змінами [1, с. 217];

• заповідники – заклади загальнодержавно-
го значення, які займаються охороною та дослі-
дженням природи, а також із збереженням уні-
кальних ландшафтів, рідкісних або зникаючих 
видів флори та фауни;

• музеї – заклади, де основними є науково-до-
слідна, культурна та освітня функції, що забез-
печують вивчення, а також збереження різного 
виду пам'яток; 

• станції – науково-спостережні пункти, при-
значені для проведення наукових досліджень; 

• технопарки – інноваційні центри для впро-
вадження нанотехнологій, які базуються на інте-
грації наукової, виробничої та підприємницької 
діяльності;

• технополіси – інноваційні центри, які є сучас-
ним містобудівним утворенням із гармонійним по-
єднанням науково-дослідної, ділової, навчальної 
функцій із середовищем для проживання [2, с. 14].

2. Функціональним складом: спеціалізо-
вані наукові центри мають вузьку спеціаліза-
цію на одній із галузі науки або ІТ-технологій; 
багатофункційні – у своїй структурі поєднують 
декілька споріднених функцій [3, с. 201].

3. Місцем розташування: у центральній 
частині міста – комплекси невеликого розміру, 
які мають вузьку спеціалізацію (серед них музеї, 
медіа бібліотеки, вищі навчальні закладі, кон-
структорські бюро, центри комп’ютерних техно-
логій, лабораторні центри, науково-дослідні ін-
ститути, обсерваторії); в периферійних районах, 
зазвичай, розташовують великі багатофункційні 
комплекси, зокрема, технопарки, станції, екс-
периментальні бази; за межами міста будують 
комплекси для розміщення науково-дослідної 
і навчальної бази окремої організації (закладу), 
[2, с. 14; 3, с. 201] що характерно для технопо-
лісів, заповідників, станцій, експериментальних 
баз; в рекреаційній зоні міста – комплекси ма-
лих, середніх та великих розмірів, розташування 
яких пов’язане з специфікою досліджень (харак-
терне для станцій, ботанічних садів, експери-
ментальних баз, обсерваторій).

4. Просторовим вирішенням (за взаємо
дією із оточуючою забудовою): частина бу-
дівлі – заклад займає кілька приміщень чи по-
верхів площею до 4000 м2 і входить до структури 
багатофункціонального комплексу з іншою осно-
вною функцією. До даного типу належать: кон-
структорські бюро, лабораторні центри, центри 
комп’ютерних технологій, обсерваторії; окрема 
споруда – будівля, спеціально збудована (чи пе-
реобладнана) для НЦ. Найчастіше, окремими 
спорудами є такі структурні одиниці як: науко-
во-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, 
медіа бібліотеки, музеї; окреме містечко – бага-
тофункційний комплекс у рекреаційній зоні міс-
та, на периферії міста або за його межами, що 
характерно для технополісів, технопарків, бота-
нічних садів, заповідників, станцій, експеримен-
тальних баз [3, с. 201].

5. Розміром: малі – БНЦ розміром до  
4 000 – 35 000 м2. До малих БНЦ відносяться 
конструкторські бюро, обсерваторії, лаборатор-
ні центри, центри комп’ютерних технологій; 
середні – БНЦ розміром 35 000 – 80 000 м2 (до 
них належать науково-дослідні інститути, вищі 
навчальні заклади, медіа бібліотеки та музеї); 
крупні – БНЦ розміром від 80 000 м2 (такі розмі-
ри НЦ характерні для технополісів, технопарків, 
ботанічних садів, заповідників, станцій, експе-
риментальних баз) [2, c. 14].

6. Розпланувальнокомпозиційною струк
турою: компактні – окореморозташовані або 
зблоковані споруди (наприклад, лабораторні цен-
три, центри комп’ютерних технологій, конструк-
торські бюро, медіа бібліотеки, обсерваторії, музеї); 
дисперсні характеризуються павільйонною схемою 
розташування будівель на території [3, с. 202]. При-
кладом дисперсного розміщення є: вищі навчальні 
заклади, науково-дослідні інститути, ботанічні сади, 
заповідники, станції, технопарки, технополіси.

До складу БНЦ можуть входити такі основні 
групи приміщень: навчальні приміщення, лабо-
раторії, адміністративні приміщення, приміщення 
для харчування, медіатека, культурно-видовищні 
приміщення, приміщення медичного обслугову-
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лові приміщення, господарські приміщення.

Для розуміння просторової структури і пер-
спектив розвитку наукових центів були розгля-
нуті глобальні тенденції, які актуальні сьогодні. 
Проаналізовано світовий досвід використання 
різноманітних технологій під час проектуванні 
БНЦ і виділено основні тенденції для модернізації 
та створення принципово нових сучасних моделей.

Модель об’ємно-просторової структури БНЦ 
у тривимірному вигляді демонструє процес пере-
бігу функції у науковому центрі (НЦ). До складо-
вих, які формують БНЦ, можуть належати: Х – 
змінна функція, яка залежить від функційного 
спрямування центру (лабораторії (Л), приміщен-
ня для досліджень (Д), медіа зона (М) тощо), ад-
міністрація (А), конструктивна схема (КС), тех-
нічна забезпечення, яка включає приміщення 
та устаткування (ТЗ) та вертикальні комунікації 
(ВК), до яких належать сходово-ліфтові вузли. 
Об’ємно-просторову структуру БНЦ відображена 
у формулі, яка містить перелічені зони:

НЦ (ХЛ, Д, М…, КС, ВК, А, ТЗ)+Р+ВЗ+Ж = БНЦ,
де (Р) — рельєф, (ВЗ) — відкрита зона, (Ж) – 

тимчасова житлова зона.
Передумовою для визначення сучасних тен-

денції у формуванні інтер’єрів БНЦ було проана-
лізовано 20 зарубіжних аналогів. На основі його 
були виявлені такі тенденції (таблиця 1):

1. Естетичність – створення простору 
з врахуванням таких художньо-композиційних 
елементів як колір, фактура, стильове рішення 
та світло. У БНЦ використовують світлі кольо-
ри, а також кольорові акценти. У цих закладах 
застосовують фактуру дерева, каменю, металу, 

декоративних плит. Характерні стилістичні 
підходи: хай-тек, футуристичний стиль, мініма-
лізм, функціоналізм, деконструктивізм. У ко-
мунікативних просторах переважають велико-
масштабні гіперболізовані форми, мінімальна 
кількість елементів функціонального призна-
чення. Більшість будівель побудовані за прин-
ципом поєднання декількох великогабаритних 
структур у цілісний архітектурно-композицій-
ний образ. Також БНЦ притаманна пластична 
організація об’ємів. Для природного освітлення 
використовують панорамне засклення та світ-
лові люки з механізмами регулювання кількос-
ті природного світла.

2. Динамічність – взаємозв’язок об’ємно-
просторового рішення та формування внутрішньо-
го простору багатофункційного наукового центру.

3. Екологічність – збереження навколиш-
нього середовища та мінімізація шкідливого 
антропогенного впливу: використання природ-
них матеріалів – деревини, каменю та матеріа-
лів вторинної переробки; інтеграція озеленення 
у внутрішній простір; застосування джерел аль-
тернативної енергії, сучасних систем обслугову-
вання інженерних комунікацій, відповідність 
природному контексту, а також забезпечення 
стійкого розвитку (передбачає можливість мо-
дернізації об’єктів) [3, с. 204].

4. Інноваційність – застосування в інтер’єрі 
новітніх продуктів в галузі техніки або технології. 
Симбіоз природи, архітектури та інноваційних 
технологій відображений в проекті Оманського 
ботанічного саду. Органічні форми фасадів-обо-
лонок були обумовлені атмосферними умовами 
ділянки, роботою з рельєфом, використанням 
орієнтації сонця та погодних умов для оптиміза-

Таблиця 1
Застосування тенденцій вирішення інтер’єрів в наукових центрах різної спеціалізації

Назва Спеціалізація

Тенденції

Е
ст

ет
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ні
ст

ь

Д
ин
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іч
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ст

ь

Е
ко

ло
гі

чн
іс

ть

Ін
но
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ці

йн
іс

ть

К
ом

ун
ік

ат
ив

ні
ст

ь

С
им

во
лі

зм

К
ом

ф
ор

тн
іс

ть

Тр
ан

сф
ор

м
ат

ив
-

ні
ст

ь

R&D Center "Looks Towards 
Beijing"

Науково-дослідний 
інститут + + + + + + + -

South Australian Health and 
Medical Research Institute

Науково-дослідний 
інститут + - + + + + + +

King Abdullah Petroleum 
Studies and Research Centre

Науково-дослідний 
інститут + + + + + + + +

Climatology Tower Центр комп’ютерних 
технологій + - + + + + + -

Sberbank Technopark Технопарк + + + + + - + +
Oman Botanic Garden Ботанічний сад + + + + + - + -

Bergeron Centre for 
Engineering Excellence Лабораторний центр + + - + - + + +

Sleuk Rith Institute Науково-дослідний 
інститут + + + + + - + +

Haier Global Creative 
Research Centre

Науково-дослідний 
інститут + + + + + + + +

Hebei University Library Медіа бібліотека + + - + + + + +
Джерело: розроблено автором Шелепетень М.А. за даними www.archdaily.com
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ції природного освітлення, охолодження та най-
більш ефективного зрошення рослин.

5. Комунікативність – формування про-
стору, що сприяє вербальному спілкуванню 
та співпраці між дослідниками: рекреаційний 
простір – приміщення харчування, відпочинко-
ві зони, медіатека, культурно-видовищні при-
міщення, рекреаційно-спортивні приміщення, 
навчальні та лабораторні приміщення; рекреа-
ційно-комунікативний простір – горизонтальні 
та вертикальні комунікації. Інтеграцію рекреа-
ційних та рекреаційно-комунікативних просторів 
в структуру БНЦ можна розглянути на прикладі 
Бергеронського центру інженерної майстерності 
(рис. 1), у якому навчально-дослідні лабораторії 
функціонують як рекреаційний простір [4].

6. Символізм – окремий функціональний 
об’єкт несе в собі смислове навантаження, яке за-
кладається ще на етапі формування концепції ар-
хітектури будівлі [2, c. 16]. Прикладом символіз-
му в інтер’єрі є Південно-Австралійський інститут 
охорони здоров'я та медичних досліджень (рис. 2). 
Білосніжні гвинтові сходи уособлюють тісну співп-
рацю між клініцистами та дослідниками, поєдну-
ючи між собою відповідні функціональні зони [5].

7. Комфортність – вимоги щодо забезпечен-
ня оптимальної людської життєдіяльності: вра-

хування природно-кліматичних умов (тепловий 
режим, вентиляційний режим, інсоляція), забез-
печення будівель оптимальними функціонально-
планувальними зв’язками для створення макси-
мально комфортного середовища існування.

8. Трансформативність – відсутність чіт-
кого поділу на функціональні зони суміжних 
приміщень (вільне планування), можливість змі-
ни функції приміщення, тобто універсальність 
та модульність простору. Просторова схема за-
стосована в науково-дослідному інституті Центр 
вивчення і дослідження нафти імені короля Аб-
далли враховує природно-кліматичні умови пус-
тельного клімату та дозволяє змінювати функ-
ціональне наповнення приміщень, не змінюючи 
при цьому об’ємно-просторову структуру. Будів-
ля побудована у вигляді космічного корабля, що 
складається з гексагональних призматичних со-
тових структур. Орієнтація будівлі дозволяє ре-
гулювати кількість природного освітлення, що 
потрапляє в приміщення протягом дня та ство-
рює оптимальний мікроклімат у вечірній час.

Висновки і пропозиції. Формування архі-
тектурного простору БНЦ тісно взаємопов’язане 
з об’ємно-просторовою моделлю будівлі: значний 
вплив має спеціалізація будівлі та групи примі-
щень, які до неї входять.

 
Рис. 1. Бергеронський центр інженерної майстерності, м. Торонто, Канада [4]

 
Рис. 2. Південно-Австралійський інститут охорони здоров'я та медичних досліджень,  

м. Адклаїда, Південна Австралія [5]
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У результаті аналізу зарубіжного досвіду 
формування внутрішнього простору іннова-
ційних наукових закладів різної спеціалізації 
та функціональної спямованості було визна-
чено основні тенденції у вирішенні інтер’єрів, 

які доцільно враховувати під час формування 
або модернізації БНЦ: естетичність, динаміч-
ність, екологічність, інноваційність, симво-
лізм, комунікативність, комфортність, транс-
формативність.
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