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УРБАН1ЗОВАНИМ ПРОСТОРОМ ТА ЙОГО ГАРМОНВАЦП

Анотац|я:в проведеному дослiдженнi розглядаеться доцiльнiсть 
застосування естетично! альтернативи в процес управлiння урбанiзованим 
простором в окремих регюнах задля його упорядкування та гармошзацп на 
основi ствоставлення концептуальних теоретичних розробок трьох всесвггаьо 
вiдомих вчених - энцiклопедистiв: I. К. Бистрякова, В. В. Евсюкова, 
А. П. Мардера.

Бистряков I.K. укра!нський економiст-дослiдник та практик, доктор 
економiчних наук, професор, замiсник директора по науковш роботi «1нститута 
економши природовикористання та сталого розвитку НАН Укра!ни», автор 
безличi публiкацiй, який бере активну участь у ршенш першочергових та 
стратегичних завдань, що стоять перед економiкою нашо! кра!ни. Серед свiжих, 
актуальних публiкацiй Бистрякова I. К., були вщбраш дву у яких 
розглядаються проблеми управлшня урбанiзованими просторами в регiонах з 
використанням естетично! складово!: «Економiчний просНр регiона: нова 
дослiднецька парадiгма» та «Естетична парадiгма управлiння урбанзованим 
простором».

Другим представником даного дослщження обран росшський фiлософ, 
iсторик -  Евсюков В. В. (кандидат iсторичних наук), який займався науковою 
дiяльнiсттю у Сибiрському вщдшент iнститута iсторi!, фiлологi! та фшософп 
Академi! наук Росi!. В т  видав iсторико-фiлософський трактат: «Мiфи про 
свюбудову: Всесвiт у религiйно-мiфологичному уявленш».

В якостi третього представника був обраний укра!нський вчений (доктор 
архггектури, професор), енцiклопедист радянсько! доби, Мардер А.П., 
присвятивший сво! роботи естетичним проблемам архгтектури. Його головний 
внесок до науки - монографiя: «Естетика архiтектури: Теоретичнi проблеми 
архiтектурно! творчостт - яскравий результат багатолiтньо! науково! працi, в 
якiй вiн знадливо виклав, ретельно та глибоко обгрунтоваш концептуальш 
положення про естетичну природу архгтектури. Цi положення в бшьшосН сво!й 
адекватнi положенням, висунутими т тттими всесвiтньо вiдомими фiлософами, 
зодчими, художниками.

Cпiвставлення аргументованих позицiй трьох корiфе!в науки для 
з’ясування доцiльностi активного застосування естетично! альтернативи при
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управленш складним, урбошзованим простором та його гармошзацп слщ 
вважати правом1рним.

Ключев1 слова: доцшьшсть, використання, естетична альтернатива, 
управлшня, гармонизащя, урбашзований простр1р, сшвставлення,
концептуальна теоретичш розробки, всесвггньо вщому вчеш-энщклопедисти, 
I. К. Бистряков, В.В. Евсюков, А. П. Мардер, правом1ршсть.

Актуальтсть до^дження полягае в визначеност вагомо! рол1 
естетично! альтернативи для управлшня складним, урбошзованим простором 
та його гармошзацп, що розкривае додатков1 аспекти щодо покрашення якост 
та ефективност отриманих результаНв за рахунок, актив1зацИ людського 
фактору, врахування психо-естетичних особливостей сприйняття при 
формуванш творчого колективу та створення комфортних умов перебування в 
навколишньому простор^

Постановка проблеми. Проблемою актив1зацИ естетично! складово! в 
процес управлшня урбашзованим простором, при принята важливих ршень 
оргашзацшного плану та упорядкування, гармошзацп середовищного оточення, 
турбуе багатьох всесвггньо вщомих вчених та практиюв.

В даному разу для з‘ясування ще! проблеми виршено скористатись 
накопиченим досвщом визнаних, всесвггньовщомих фах1вщв в ще! сферу 
ствставивши 1х набутки для отримання вщповщних результаНв.

Основш результаты до^дження.
На першому еташ дослщження здшснено виб1р вчених - энщклопедисНв, 

яю безпосередньо займалися естетичними проблемами. З визначених 
А. П. Мардером 142 представниюв [12,- C 209 - 214], капггальш видання по 
естетищ зробили лише М.Г. Бархш, В. Л. Глазичев, А.В. 1конниюв, а серед 
укра!нщв -  В.С.Яшевич. Але, враховуючи, що саме А.П. Мардером зроблена 
монограф1я по естетицу що стала визнаним твором, в якому сконцентроваш 
думки та наробки згаданих автор1в, рахуемо за доцшьне вщдати саме йому 
перевагу у цьому вщборг

З росшського боку перевага ввщана В.В.Евсюкову, оскшьки вш належггь 
до шторико -  фшософського напрямку дослщжень i представляе своерщний 
юторично вагомий регюн -  Сибiрське вщдшення Академп наук Росп. Його 
книга: «Мiфи про свггобудову...» [9] стала головною «фшкою» радянсько! 
доби для духовно продвинутих людей.

I. К. Бистряков, який активно вирпттуе економiчно-естетичнi проблеми 
сегодення не тшьки на Укра!нi, ай у с в т , опануе докторськi дисертацп,
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мютобуддвного, художньо-естетичного спрямування, визнан за головного в 
цьому мш1 дослщжеш.

1з свУжих, актуальних публжацш Бистрякова I. К., були вщбраш дву в 
яких розглядаються проблеми управлшня урбашзорованим простором у 
регюнах з використанням естетично! альтернативи: «ЕкономУчний прослр 
регюна: нова дослУднецька парадУгма» [3] i «Естетична парадУгма управлення 
урбанизованим простором» [4].

Бистряков I. К. в сво!й статл «Економiчний простiр регiону: нова 
дослУднецька парадiгма» доводить, що в наш час вщбуваеться поступова змша 
базових орУентирУв розвитку регiонiв, я к  потребують свого методологiчного 
осмислення та обгрунтування. На регiональному рiвнi, що характеризуемся, 
притаманним йому, особливостями, пов’язаними з необхiднiстю пошуку форм 
гармошзацп рiзнохарактерних iнтересiв, важливо виявити та зад1~яти схованi 
системнi органiзацiйно-управлiнськi можливостi тдвитттення ефективностi 
регiонального розвитку. Вщ оперативного вирiшення цих питань залежзть 
позитивна спрямованiсть процесу життядiяльностi не тшьки в цьому осередку, 
а й в кра!ш в цшому [6,8,10,11, 13, 15, 16,17].

Мова йде про, перш за усе, так званий «кластерний пулхул», що виник як 
виробничо-територiальний комплекс, а зараз, все часлше розглядаеться як 
метод стратепчного, просторового розвитку, якому притаманне динамУчне, 
векторне спрямування. При цьому, слщ вщзначити, що завдяки багатомУрнш, 
рУзноплановш дУяльносл людини, яку вона здшснюе на землу простору стали 
притаманш таю новУ властивосл як формування, змши та розвиток[3].

Автор слушно рахуе, що осюльки регюнальний прослр, е сукупнюттю 
диференцьованих просторових еколопчних, економУчних, сощальних
тдсистем, то при !х комплексному дослщженш необхщно, здшснювати 
паралельно трьома блоками, а саме:

• Визначення сещфши кожно! просторово! складово! , прюритетш 
елементи, що У! складають, розробити агрегативш показники для 
достов1рного оцшювання системи;

• ДослУдити штегроваш процеси в системно! взаемодп просторУв , 
охоплюючи перспективш проблеми, пов’язаш з виявленням
перспективних форм органУзацУ! господарчо! системи регУона та його 
складових частин з розробкою модел1 просторового розвитку регюну;

• Розробити проект реалУзацп просторового розвитку регюну, де доцшьний 
вибУр принципУв управлУння будуеться у вУдповУдностУ до сопряжно! 
моделУ просторового розвитку регУону з комбУнаторикою сукупностУ
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засоб1в, що застосовуються в процес оргашзацп диференцьованих 
простор1в розвитку [3].

Такий системний тдхщ  дае змогу отримати бшьш конкретно 
детермшоваш результати, але, як на наш погляд, тут необхщно зад1яти i 
естетичну альтернативу, яка буде сприяти досягненню вагомих результат, 
оскiльки буде врахован саме чоловiчий фактор, що знайшло вiдображення у 
шшо! статтi Бистрякова 1.К.: «Естетична парадiгма управлення урбанiзованим 
простором» [4].

Головним завданням на думку автора, е розкриття суттевих позицiй на 
основi застосування системного аналiзу в дшчих соцiально-економiчних 
процесах, у вщношеннях помiж людьми, якi взаемодiють мiж собою в межах 
певних територiальних утворень, здiйснуючи управлiння урбанiзованим 
простором. При цьому мае бути врахован режим розвитку територп i характер 
людських вiдношень, який мае бути спрямований на досягнення умов 
самооргашзацп сощума.

Об’ектом естетизацii правомiрно визначен проспр, який розглядаеться з 
точки зору опановюючого його суб’екту, з притаманними йому структурою та 
властивостями. В даному разi дослщжуються таю поняття як актуальнють, 
потенцiальнiсть та абстрактнють з одного боку i процеснiсть, ситуацiйнiсть та 
системнiсть -  з другого. Це дае змогу визначитись в подальшому з вщповщним 
естетичним iнструментарiем, доцiльним у тому чи щтттому випадку (рис. 1), 
орiентуючись на трiаду: емоцii -  розум -  дiяльнiсть [2,5,7,18,19,20,21].

Запропонована категорiйнiсть понять, характерна для фшософсько- 
фiлологiчного застосування, безумовно доречна i мае право на iснування, але з 
точки зору практики архитектурного проектування, в даному випадку, на наш 
погляд, ефектившше використовувати мехашзм гармошзацп з застосовуванням 
матрицi психотитв, визначено! на основi аналiзу творчост виданих, всесвiтньо 
вiдомих майстрiв архггектури (О.Нiмейера, К. Танге, Ф. Л. Райта, А. Гауд^.

Така матриця мае чотири основних психотипа: «Творцпв», 
«Прагматиюв», «Iнтелектуалiв» та «Романтикiв», кожний з яких доповнюэться 
трьома подтипами [1]. Це даэ змогу, враховуючи рiзновекторнi психоестетичнi 
здатностi людини, створювати ефективно дшчГ колективи для виршення 
завдань в сферi управлiння а також при упорядкуванш i гармошзацп 
урбанiзованого простору, в якому функщонуе багато негативних компонентiв. 
Досвщ позитивного застосування принципа психотитчно! оргашзацп в 
управлшш накопичен в США.
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Рис.1.Принципова схема взаемодп естетичного на управлiння урбашзованим простором
(за Бистряковим I. К.)

Евсюков В.В. в книзп «М1фи про свггобудову...», вважае, що в юторико- 
фшософському контекст^ слово мае величезне значення, як головне 
шформацшне джерело, носш сакрального змюту. Тому його юторики, фшологи 
та фшософи, рахують за головний шдифшацшний важель та на нього 
спираються повсякчасно. Але, при цьому, не можна ^норувати i 
графоанал1тичн1 методи (графжи, схеми), що дають змогу краще нiж 
вербальним засобом, висвiтлювати динамшу процесу, його зв’язки з т тттими 
чинниками та показниками. Особливо вони якнайкраще вiдображають механiзм 
гармонiзацii простору. За Евсюковим В.В, [9,- С.62] геометричне
структурування юнуючого стану простору, починаеться з визначення 
графiчним засобом, структурних зв’язюв, в результатi чого створюються 
своерiдна, достатньо складна мережа, яка в подальшому, приводиться до 
гармоншного стану завдяки колективно! медитацп духовно продвинутих 
людей. За езотеричною концепцiею, такий механiзм використовуеться в схщних 
(iндуiських) практиках, з якими був знайомий дослщник iз Сибiру. Графiчна 
iнтерпретацiя цього процесу надана у ранiше згаданiй книзi автора (Рис.2).



Сучасш проблеми архггектури та м1стобудування. Випуск 53. 2019 105

ВОСПРИЯТИЕ
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Рис. 2. Графiчний метод гармошзаци простору (за В.В. Евсюковим )

Мардер А.П. в роздш: «Естетика арх^ектурно! форми» книги: «Естетика 
арх^ектури» [9] розмщена принципова схема, що шюструе життед1яльн1сть 
людини i архггектури (Рис.3). В цш граф1чнш штерпретаци, що базуеться на 
розклад1 головних складових, природних та штучних компонентiв, визначенi 
суттевi та другорядш взаемозв’язки, окресленi понятiйнi блоки, що дае змогу 
поглибити занурення у естетичну сферу, вщчути вагомють та грунтовнють 
виснивкiв. В цiй схемi визначена майже таж сама трiада, що i у Бистрякова 1.К.: 
«труд -  дiяльнiсть людини» (дiяльнiсть), «людина» (розум), «сприйняття» 
(емоцii ), але в дещо шитому вiялi понять i формулювань, вщповщним 
понятiйному трактуванню того часу.

Рис. 3. Принципова схема життедiяльностi людини i архiтектури.
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Шдвищення рГвня гармошзацп мютобудГвних утворень Мардер А. П. 
бачить у активГзацп засобГв архНектурно! композицп, створенш мютобудГвних 
сценарпв, доцшьному насиченш простору пластично-декоративними засобами 
[9,- С194 - 196], що певною м1рою ствпадае з диференцьованим психотип1чним 
подходом.

Висновки та пропозици. Проведене дослщження дозволяэ стверджувати, 
що застосування естетично! альтернативи при управлшш урбан1зованим 
простором, створюе додатков1 можливост1 для значного покращення якост1 та 
результат1в управл1ння. Також ефективним вважаеться використання цього 
методу при гармошзацп простору на урбан1зованих територ1ях за рахунок 
створення упорядкованих, гармоншних зон вщпочинку та релаксацп, як1 в 
подальшому сприятимуть гармошзацп всього навколишнього простору. При 
цьому може бути використана i матриця психотип1в, що апробована при 
розробц1 науково! роботи в НАУ [14].
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Аннотация
Болотов Г. И., канд. арит., доцент кафедры градостроительства НАУ.
Роль естетичной альтернативы в процессе управления 

урбанизированным пространством и его гармонизации.
В проведенном исследовании рассматриваеться целесообразность 

использования эстетической альтернативы для управления и гармонизации 
урбанизированного пространства на основе сопоставлпения концептуальных
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теоретических разработок трех всемирно известных ученых, энциклопедистов: 
И. К. Быстрякова, В.В. Евсюкова, А. П. Мардера.

Быстряков И.К, украинский экономист -  исследователь и практик, доктор 
экономических наук, профессор, заместитель директора по научной работе 
«Института экономики природопользования и устойчивого развития НАН 
Украины», автор множества публикаций. Он активно участвует в решении 
первоочередных и стратегических задач, стоящих перед экономикой нашей 
страны. Среди свежих актуальных публикаций Быстрякова И. К., были 
отобраны две, в которых рассматриваются проблемы управления 
урбанизированными пространствами в регионах с использованием 
эстетической составляющей: «Экономическое пространство региона: новая 
исследовательская парадигма» и «Эстетическая парадигма управления 
урбанизированным пространством».

Вторым представителем данного исследования выбран русский философ, 
историк -  Евсюков В. В. (кандидат исторических наук), который занимался 
научной деятельностью в Сибирском отелении института истории, филологии и 
философии Академии наук России. Он опубликовал историко-философский 
трактат: «Мифы о мироздании: Вселенная в религиозно-мифологических 
представлениях».

В качестве третьего представителя был выбран украинский ученый 
(доктор архитектуры, профессор), энциклопедист советской эпохи, 
Мардер А.П., посвятивший свои работы эстетическим проблемам архитектуры. 
Его главный труд - «Эстетика архитектуры: Теоретические проблемы 
аритектурного творчества» - весомый результат многолетней научной работы, в 
котором увлекательно изложены, тщательно разработанные и глубоко 
обгрунтованные концептуальне положення о эстетической природе 
архитектуры. Эти положения во многом адекватны положенням, выдвинутими 
и другими фшософами, зодчими, художниками.

Сопоставление аргументированных положений трех корифеев науки для 
выяснения целесообразности активного использования естетической 
альтернативы при управлении сложным, урбонизированным пространством и 
его гармонизации, следует считать правомерным.

Ключевые слова: целесообразность, использование, эстетическая 
альтернатива, управление, гармонизация, урбанизированное пространство, 
сопоставление, концептуальные, теоретические разработки, три, всемирно 
известные, ученые-энциклопедисты, I. К. Быстряков, В. В. Евсюков, 
А. П., Мардер, правомерность
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Annotation
Bolotov G. I., Ph.D. Arit., Associate Professor at the Department of Urban 

Planning of NAU.
The role of aesthetic alternative in the management of urbanized space 

and its harmonization.
The study examined the feasibility of using an aesthetic alternative for 

managing and harmonizing urbanized space based on the comparison of conceptual 
theoretical developments of three world-famous scientists, encyclopedists: I. K. 
Bystryakova, V.V. Evsyukova, A.P. Marder.

Ukrainian economist - researcher and practitioner, doctor of economics, 
professor, deputy director for research at the Institute for Environmental Economics 
and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine, 
author of numerous publications, actively participates in solving the priority and 
strategic tasks facing the economy of our country. Among the recent topical 
publications, IK Bystryakov, two were selected in which the problems of managing 
urbanized spaces in the regions are considered using the aesthetic component: 
“Economic space of the region: a new research paradigm” and “Aesthetic paradigm 
of managing urbanized space”.

The second representative of this publication is the Russian philosopher, 
historian - V. Evsyukov. (Candidate of Historical Sciences), who was engaged in 
research activities in the Siberian weeding of the Institute of History, Philology and 
Philosophy of the Academy of Sciences of Russia He published a historical- 
philosophical treatise: "Myths about the universe: the universe in religious and 
mythological ideas."

Ukrainian scientist (doctor of architecture, professor), encyclopedist of the 
Soviet era, Marder A.P., who devoted his work to aesthetic problems of architecture, 
was chosen as the third representative. His main work - “The Aesthetics of 
Architecture: Theoretical Problems of Architectural Creativity” is a vivid result of 
many years of scientific work, which fascinatingly set forth, carefully developed and 
deeply based on the aesthetic nature of architecture. These provisions are in many 
respects adequate to the provisions put forward by other philosophers, architects, and 
artists.

Comparison of the reasoned positions of the three luminaries of science to 
determine the feasibility of actively using the aesthetic alternative when managing a 
complex, urbonized space and its harmonization should be considered acceptable.

Keywords: expediency, use, aesthetic alternative, management, harmonization, 
urbanized space, comparison, conceptual, theoretical developments, three, world- 
famous, encyclopedic scholars, И. K. Bystryakov, V.V. Evsyukov, A.P. Marder.


