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ОСОБЛИВОСТ1 Д И З А Й Н У  1НТЕР'0Р1В Б1ЗНЕС ЦЕНТР1В

Метою Ьосл1Ьжень е виявлення характерних сукупних фактор1в 
формування ттер’ер1в б1знес центр1в на основ1 проведеного систем
ного анал1зу. Зг1дно поставлено: мети визначено комплекс основних 
складових оргатзаци офк ного простору. На тдстав1 проведених 
досл1джень, визначет функщонально-просторова оргатзащя, ергоно- 
м1чт показники, композицшне формотворення, особливост1 викорис- 
тання кольору i освтлення, декоративних матер1ал1в, формування 
ф1рмового стилю, використання нащональних мотивiв в формувант 
дизайну iнтер’ерiв бiзнес центрiв. Видыеш основш прийоми та засоби.

Серед особливостей формування дизайну iнтер’ерiв офк них центрiв 
л д  видлити сукупнк ть багатьох факторiв. Функцюнально-просто- 
рове зонування примщень офкного центру, ергономiчне розташування 
предметiв нт ер’еру та меблiв, взаемодiя колористики та освтлення 
примщень, використання предметiв декору та озеленення.

Тому надзвичайно важливим для сучасног архтектурног практики 
е систематизований науковий пiдхiд щодо визначення особливостей 
проектування офк ного простору з урахуванням функщонально-плану- 
вальних, соцiально-психологiчних, ергономiчних вимог.

Ключовi слова: дизайн, нт ер’ер, офк , бiзнес центр, фактор, особ- 
ливостй простiр.
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FEATURES OF IN T E R IO R  DE SIGN B U S IN E S S  C E N T E R S

The aim of the research is to identify the characteristic aggregate factors 
of interior design of business centers on the basis of systematic analysis. 
and lighting, decorative materials, the formation of corporate identity, the 
use of national motifs in the formation of interior design of business centers. 
Highlighted the basic techniques and tools.

Conclusions. Among the peculiarities of the formation of interior design 
of office centers should be noted a combination of many factors. Therefore, 
it is extremely important for modern architectural practice is a systematic 
scientific approach to determining the features o f the design of office space, 
taking into account the functional-planning, socio-psychological, ergonomic 
requirements.

Keywords: design, interior, office, business center, factor, features, space.

ВСТУП
Поняття "Дизайн” сьогодш асоцшеться з найпрогресившшими 

явищами та найсучасшшими техшчними досягненнями. Дизайн 
штер'еру характеризуемся низкою проектних задач виконання яких 
дозволяе створити комфортний прост1р, як житловий так i громад- 
ський. Проектування тако!' громадсько! структури як бiзнес центр 
мае ряд особливостей пов'язаних з специфшою i планувально- 
оргашзацшними ршеннями. Оргашзувати офкний проспр так, 
щоб вiн став зручним для кожного ствробггника i вiдвiдувача, -  
одна з основних задач дизайнера. 1

1. Особливостi формування 6i3Hec центрiв
1. Аналiз закордонного досв^ду у проектуваннi офiсних ц е т ^ в  

мае безлiч прикладiв незвичного оформлення офкного простору
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за допомогою простих давно в1домих засоб1в таких як форма, 
кол1р, фактура. Кожен проект в1др1зняеться оригшальшстю. 
Оформлення примщень спрямоване на те, щоб створити проспр, 
зручний для прац1вник1в компанй i такий, що легко б запам'ятову- 
вався для вiдвiдувачiв, гостей, партнерiв. Використання фiрмового 
стилю у проектуванш офiсних примiщень невiд'eмна складова. 
Одним з таких проекив е "скляний” офiс компанй Macquarie Group 
в Л ондон (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 -  Скляний офГс компанй Macquarie Group, Лондон

ВГдкритий простГр-це трГумф простоти.УмГле i розумне вико
ристання яскравих кольорГв, у поеднанш з бГлою внутрГшньою 
обробкою створюе вГдчуття легкостГ i порядку1.

Центральною частиною е вГдкритий атрГй, де перший поверх 
центру i подГуми верхнього рГвня, зв'язали рГзнГ поверхи у вГзуально 
приголомшуючу дорогу яскраво-червош сходи. 1

1 Агостон Ж.М. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне. -  М. : Техниче
ская естетика, 1982. -  182 с., ил.
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Рисунок 1.2 -  Хол “Скляного” офку компани Macquarie Group,
Лондон

Дизайнерське р1шення сход1в полягае у фарбуванн1 ii зовшшньо'1 
i внутршньо! сторони в елегантний червоний кол1р, який е коор- 
динац1йним центром усього простору i символiзуе не лише в^кри- 
TicTb, але зв'язнiсть у тому ч и ^  (рис. 1.3).

Культура замкнутого простору -  звична справа для багатьох 
офкних пращвниюв. 1спанська архиектурна фiрма Selgas Cano 
багато що робить для пiдвищення комфорту для сво1х сшвробгг- 
никiв, тому побудувала офiс прямо в лiсi, щоб люди могли працю- 
вати наодинщ з природою. Величезнi склянi вшна i стелi створюють 
iлюзiю того, що працюеш в лiсi. О ф к мае форму тунеля, пiвнiчна 
стша якого прозора, зроблена з акрилу, а швденна -  непрозора, 
створюе тiнь (рис. 1.4).

Не можна не вiдмiтити i iнтер'ер примщення, виконаний у свiтлих 
бiлих i жовто-зелених тонах. Оздоблення iнтер'еру поеднуе його 
з оточуючим середовищем. Використання глянцевих поверхонь 
i свiтлих в1дтшкш яскравих кольорiв дозволило зробити просир 
максимально легким i комфортним (рис. 1.5).
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Рисунок 1.3 -  Внутршнш проспр офкного центру компани Macquarie 
Group, Лондон

Рисунок 1.4 -  Офк архггектурно!' фiрми Selgas Cano, Мадрид
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Рисунок 1.5 -  1нтер'ер примщень верхнього рiвня офку архпектурно! 
фiрми Selgas Cano, Мадрид

Хосе Селгас i Люсия Кано, кер1вники компанп, створили для 
свое! компанй унiкальний офiс, використовуючи плексиглас, склоп- 
ластик i матерiали на основi полiестру.

Нижня частина офшу розташована нижче за рiвень землi, тому 
робочi столи сшвробпниюв фiрми знаходяться на одному рiвнi 
з травою. Екстер'ер споруди максимально вписаний в ландшафт, 
завдяки сво!й формi i розмiрам. Горизонтальна спрямованiсть 
споруди, використання скла роблять и органiчною у даному середо- 
вищi (рис. 1.6)2.

Отже, аналiзуючи свiтовий досвiд розвитку офшних центрiв 
варто вiдмiтити, що ушкальшсть кожного з них чи не основне 
завдання при !х проектуваннь

Функцiональнiсть i просторова органiзацiя чггко визначенi за 
потребами спiвробiтникiв офшу i зручностi спiлкування з в^дв^ду- 
вачами, партнерами, при цьому офшш примiщення мають високо- 
художне оформлення, як з точки зору форми так i кольору, свила, 
фактури.

2 Адамович В.В. Архггектурне проектування громадських будiвель i споруд : Шдруч- 
ник для внз / Б.Г. Бархин В. В. Адамович . -  М. : Стройиздат, 2005. -  543 с.
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Рисунок 1.6 -  Екстер'ер оф1су архитектурно! ф1рми Selgas Cano, 
Мадрид

Не залежно в1д того чи об'ектом е великий оф1сний центр чи 
оф1сш прим1щення одше! компанй, в1н завжди мае свою харак- 
терну рису, що легко запам'ятовуеться, це можуть бути арх1тектурн1 
елементи в штер'ерц форми в1докремлення робочих м1сць, щкав1 
елементи меблевого наповнення, ориг1нальн1сть архитектурно -  
планувального р1шення тощо3.

2. Анал1з в1тчизняного досв1ду оф1сних центр1в дае можлив1сть 
оц1нити сучасну ситуащю у проектуванн1, основн1 недол1ки, пере- 
ваги i особливост1. Одразу варто в1дм1тити що належним чином 
оформленш офiси корпорацiй мiжнародного значення i великi 
мiсцевi компанй. Один з таких проекНв -  офiс компанй' "PHILIP 
MORRIS” в ОдеН (рис. 1.7).

Дизайн штер'ерГв виконаний у строгому дГловому стилГ, з вико- 
ристанням фактурних поверхонь i натуральних матерГалГв. Даний 
офГс закритого типу планування, коридорного типу, всГ примщення 
чГтко вГддГленГ i мають конкретне призначення. Художня виразшсть

3 Забельшанский Г.Б. Архитектура и эмоциональный мир человека / Г.Б. Забельшанс- 
кий, Г.Б. Минервин, А.Г. Раппапорт, Г.Ю. Сомов. -  М. : Стройиздат. -  1985. -  207 с.
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досягнута за рахунок використання геометричних лшш у площиш 
шдлоги i ст1н а також використання глянцевих i матових фактурних 
поверхонь (рис. 1.8).

Рисунок 1.7 -  Хол i рецепцiя офiсу компани PHILIP MORRIS в Одес

Рисунок 1.8 -  Використання геометричних лшш, глянцевих i матових 
фактурних поверхонь у оформленш штер'еру офiсу компани “PHILIP 
MORRIS” в Одес

Колiрна гама iнтер'eру нейтральна, за допомогою темних кольорiв 
виконаш акцентнi частини штер'еру, оформленнi вшонш i двернi 
отвори, меблеве наповнення. Бмий i бежевий кольори заповнюють
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площини тдлоги, частково стш, стель У примщенш використо- 
вуються велика кiлькiсть освгтлення рiзного типу, що в поеднанш 
з свiтлими тонами оформлення стш i пiдлоги створюе вiдчуття 
легкост i ненав'язливостi. Це добре прослГдковуеться у оформленнi 
конференц -  залу офГсу (рис. 1.9).

Рисунок 1.9 -  Конференц-зал офгсу компанГ! “PHILIP MORRIS” 
в Одесг

Основною концепщею проекту офГсу компанГ! “1нтерпайп” 
е використання яскравих акцентГв жовтого кольору в поед
нанш з бГлим i темно -  синГм у оформленш стГн, стелГ i шдлоги 
(рис. 1.10).

Розроблено мiсце громадського харчування офГсу -  кафе, розра- 
ховане за кГлькГстю мГсць, ильки для працiвникiв офГсу. Розмiщення 
столиюв дозволили розмГстити достатню кГлькГсть обГдшх мГсць 
у невеликому примГщеннГ (рис. 1.11)

Офш компанп “МТС Укра!на” розташований у КиевГ займае 
окрему споруду i органГзований з точки зору як екстер'еру так 
i штер'еру. Екстер'ер будГвлГ мае просте строге членування фасаду, 
вхГдну групу з вивГскою назвою фГрми, виконаш з додаванням 
корпоративних кольорГв (рис. 1.12).
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Рисунок 1.10 -  Хол оф1су компани “1нтерпайп" Ки!в

Рисунок 1.11 -  Кафе оф1су компани “1нтерпайп" Ки!в

Головний хол виконаний також у корпоративних кольорах 
з великою увагою до ф1рмового стилю компани. Використан1 см1лив1 
форми у оформленн1 стел1 над стшкою рецепци, що привертають до 
не! увагу (рис. 1.13).

На вах  поверхах споруди використана одна й та ж сама форма 
у оформленш стел1, так наприклад, у конференц зал1 над головним 
столом, на поверху головно! редакци -  в коридор1.

Анал1з вггчизняного досв1ду у оформленн1 1нтер'ер1в офшних 
прим1щень призводить до висновк1в, що здеб1льшого дизайн 
1нтер'ер1в простий, строгий, легко сприймаеться завдяки широкому
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Рисунок 1.12 -  Екстер'ер офку компани МТС Украша, Кшв

Рисунок 1.13 -  Хол i стiйка рецепцп офку компани МТС Украина, 
Кшв

використання свттлих кольорiв в оздобленнi i природного та штуч
ного освттлення, що е його перевагою.

Одшею з переваг у вiтчизняному проектуванш офiсiв е 1х 
функщональшсть, в^сутш  оригiнальнi рiшення по оргашзаци 
простору, але все практично i доступно, зручно для робочого 
персоналу4.

4 Адамович В.В. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооруже
ний : учебник для вузов / В.В. Адамович, Б.Г. Бархин, В.А. Варежкин и др.; Под общ. ред. 
И.Е. Рожина, А.И. Урбаха. -  М. : Стройиздат. -  1984. — 543 с. -  2-е изд., перераб. и доп.
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3. Офшш центри можуть в1дноситись до р1зних клаав в залеж- 
ност1 в1д 1нфраструктури i розм1щення.

Класиф1кац1я офiсiв. Клас "А”. А-класний комплекс "В чистому 
виглядГ -  це нова 6удГвля, побудована з використанням найсучас- 
нiших матерiалiв, устаткування i обробки, спроектована, як офшний 
комплекс з в^критим плануванням, така, що мае prime location, -  
краще розмщення в центрi мiста, хорошi шд'гзш шляхи i достатню 
кiлькiсть тдземних паркiнгових мiсць.

Клас "В”. “В”-класш комплекси можуть виглядати, як “А”-класш, 
але при цьому не будуть виконувати якiсь з вимог класу “А”. “В”-про- 
екти -  це також побудоваш або якiсно реконструйоваш адмшкт- 
ративнi будiвлi, часто розташоваш не в самому центрi мкта, але 
i не околицi. Як правило, рiвень якостi внутрiшнiх характеристик 
тут декглька нижче, хоча внутршня “начинка” може бути близька до 
“начинки” будiвель класу “А”.

Клас “С” Офкш-центри класу “С” -  це, знов побудоваш або 
в^реставроваш будiвлi, розташованi зазвичай поза центром мкта.

4. Офiснi примiщення можна подмити в залежностi вiд видiв 
дiяльностi та категорп персоналу (табл. 1).

Також офшш примiщення класифшують за 1х функцiональним 
призначенням (табл. 2)

5. Оргашзащя робочого простору -  ергономша оФГсу. Непра
вильно оргашзоване робоче мiсце -  причина зниження продуктив- 
ностГ працi. Головний 6Гль, зiпсований зГр  i порушена постава навряд 
чи зроблять сшвробггниюв компанп працелюбнiшими. Потурбу- 
ватися про зручне i ефективне розмiщення уах прaцiвникiв треба 
заздалегiдь -  до того, як штер'ер примiщення буде повнГстю оформ
лений. Величезну роль в створенш комфортного дГлового простору 
грають ергономiчнi меблi5 (табл. 3).

Якщо одному спГвро6ГтниковГ iдеально шдходить стГл, то 
Гншому така сама модель може здатися украй незручною. Купу- 
вати для кожного пращвника спецiальнi меблi не представляеться

5 Апостолюк В.С. Безпека працi: 6ргономГчнГ та естетичнi основи : навчальний поаб- 
ник / А.В. Джигирей В.С. Апостолюк. -  К. : Знання, 2006. -  215 с.
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Таблиця1

Tllllll прнмнт'нь о ф к у  I) 1а.11Ж]|(|СМ i flu в nil ь. ДШЛЬНОСП та Kfl I tl ОрМ IUJH (Ж ;1.1\

KaTeropii персоналу" Вндп Д ]Я П Ь Н О С П Типи приыпцень

КерЁвннк, оое, шеф представгощька; дщовл 
(переыови)- кергвна (прнйняття 

рЁшень. орглнвацЁя робош)

Кабшет; Кшната для 
перемок. Конференц- за л; 

Кшната вЁдпочннку

Творчнй пращЕннк Г енерацЁя щей, керЁвнпцтво

грудавд

Кабшег; Зона у кшнап 

персоналу
Рядовпй пращ вник П ё д г о т о в к л  докуменив. п р п н о м  

вЁдвЁдувачЁв
Кабшет; Робоче ы к ц е  у 
K1MH3 TI

Обслуговую'тй персонал 
(секретаре ох орошу, 
реестраторщ кур'сри тощо

ОргакЬацЁя ‘зустрмей. контроль, 
направления л л с т ё в  i  документов 

охорона i  т.д.

Пршшальня; Робоче шсце у 
додатковпх i допомЁжнш 

прими ценнях

Для B cix  категорш та 
вЁдвЁдувачЁв

Комушкашвна: шдпочшгок i т.д. Прпмяцення вагального 
корнетування; вхёдна

Таблиця 2
КласнфЁкацЁя оф кн и х  прим пцень за ф ун ки он алы ш м  при значениям

OcHOBHi Додатков1 Д опом ёж нё

MicxsTTb г о л о в н и й  п р о ц е с  

д ан о го  о ф к у

необхЁднЁ д л я  супутнЁх n p o p e c iB , 

riCHO п о в ’язан и х  ёз осн о вн и м н
м ёстять с а ш та р н о -п п е ш ч н Ё  т а  

технЁчж пристроТ

кабЁнети, зал и  дл я  
конференцШ  i парад, 
приймальнЁ, кЁмнати для 
персоналу , робочЁ 
п р и м а н ен о  я i т.п.

архЁ в и , мёсця д л я  с о р т у в а пня 
к о р есп о н д ен ц п , мёсця розмЁщ ення 
о р г т е х н Ё к и , м а й стерн  i макетЁв, 
ф ойе, p e u e n u ii, за л и  о ч Ё к у в а н н я , 

б у ф ет а , каф е  i  т .п .

са н ву зл и , душЁ, ку р н п ы щ  
рекреацЁТ, м ёсця  розмЁщення 
кондицЁонерЁв i т.п.

можливим. Тому предмети обстановки в офiсi повиннi настроюва- 
тися т д  зростання i комплекцiю людини. Така органiзацiя простору 
дозволяе не мшяти штер'ер, навiть якщо ствробггник йде, а на його 
мшце приходить новий. Перспективний напрямок -  збiрно-розбiрнi 
конструкций 1х робоча поверхня складаеться з деюлькох частин, яю 
можна комбiнувати залежно вiд завдань, що стоять.
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Таблиця 3

Рекомендацп по opraiihaniT офисного простору 
та робочого мк'ци

а- шднвиуальнс робоч Micuc 
6- компоновочн! схсмн сучасного оф|су 
в* варит г н схем для проведения 
конференшй

Wa - робоче micuc I ПО см нс можс стнкагшсь 
I проходами
W • 80 см, якшо npocrip нс 
викорисговусться як прохиший. чожудъ 
в1икримтись ntuicHi jpepi 
Z - ВХ1ДН.1 чэстнна - 80 см. мйшмум - 60 см
Wl - М1СЦС ДЛЯ В1ДВ1ДУ В.1Ч1В 
А - ДОСТ}'П ДО ТСХШЧНИХ систем - 60 см.
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В табл. 4 представлено компоновку елеменпв офшних меблiв. 

Таблиця 4

К о м п о н о в к а  е л е м е н т 1 в  о ф 1 с н и \  ч е и . н к

Робоч1 с т а л и О г о л и  для  
зу с тр !ч е й

Т у м б и

ш
ф

j, ^

* Ч

шсфи

ГДо1а ШаИр|"

ТЖ «СО МО МО

В  К> В й
300

. we ■  нни 1
--------t— 1 Щт

1 1 : Ь Ь

Ергономiчнiсть офшу будуеться з рiзних елементiв -  в̂ д, зручно! 
клавiатури до заходiв для контролю чистоти повггря. Грамотно 
розмштивши робочi зони i щдДбравши вiдповiдний штер'ер, можна 
при мШмальних витратах полiпшити настрiй i тд н яти  продуктив- 
нiсть працi персоналу. В табл. 5 наведеш основнi параметри робо- 
чого мiсця з урахуванням ергономiчних показникiв

Таблиця 5

Величезну роль в створенш комфортного д^ового простору 
грають ергономiчнi меблi. В табл. 6 та 7 розмщ еш  оптимальш
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параметри робочих меблiв (см) та основш характеристики актив
ного комфорту офшних кркел.

Таблиця 6

(>п [ H M s i.ii.n i параметри роГючих меГтип (см)

Показники PicT людини

ДО
160

161
170

171
-180

б1ЛЬ
ше 180

Висота робочо! поверхн1 
стола при читанш та micaHHi

70 72 75 78

Висота робочо! поверхн1 
стола при друкуванш на 
машинщ та робот) з 
персональним комп’ютером

65 66 68 70

Висота сидшня робочого 
кркла

43 45 47 49

Вщстань М1Ж сидшням i 
нпжшм краем стола

17 19

Для зонування та вiдокремлення певних робочих зон, використо- 
вуються рiзнi види перегородок. За призначенням перегородки 
д а т ь с я  на стацiонарнi та трансформовань За конструктивними 
особливостями-на одношаровi, багатошаров^ каркаснi (табл. 8).

В табл. 9 наведена класифiкацiя перегородок за типом конструкцп 
та за видом матерiалу

Простiр, який створюеться навколо людей, так чи шакше 
впливае згодом на сприйняття фтд.ософп компанп. Успiшно вира- 
жена у просторових формах iдеологiя компанп призводить до
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Таблиця 7

O c i i o B i i i  характеристики активного 
комфорту офнннх KpiceJi

к

Звмчайнс регулюваимн С и л и н * . 11Ю рсгулю сться

t

Синхронно регулювлння Нахил кр кл а

%

%

П осп ини й контакт Нахил п 1М1шснною biccio

бiльш сильнiшого емоцiйного зближення персоналу. Надзвичайно 
важливо щоб проспр офiсного примiщення був epгcнcмiчним, як 
для пращвниюв так i для вiдвiдувачiв, естетика дизайну iнтер'eрiв 
офшу забезпечить психологiчний комфорт6.

6 Апостолюк В.С. Безпека працi: eprcHCMiMHi та естетичш основи : навчальний поаб- 
ник / А.В. Джигирей В.С. Апостолюк. -  К. : Знання, 2006. -  215 с.
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Таблиця 8

За конструктивними
особливостями

одношаров^ багатошаровi каркасш

За призначенням

стационарна трансформованi

Таблиця 9

Класиф1кашя перегородок
За талом 

конструкци

За видом 

матер 1алу За конструктивними

О С об.Т I1ВОСТЯМНпанелью.

ПОВНОЗб1р№

ПЛ1ГГН1 jpi6H036ipHi гш собетонш  

з гкгсобегонннх 

або бетонных 

панелей

ц егл ят

керам1чна цегла. 

енлшатна цегла

деревню

лошатг

ШНТОВ1.
п л н тт

одношаров! багатошаров! к аркает

3 елеменлв викона Внконан! з si сила з оргскла каркает

piBHHM Hi i3 иеглн. СКЛОбЛОГОВ. акрилового. деревню . За призначенням

BHCoxi ш и т керамганнх або с к л о п а к е т бшарбонату ппсокартонн!

прнмнпекня або легкобетонних Сташонарш трансформовазп

блогов каменев

Також при проектуваннг офгсних примгщень велику увагу 
noTpi6HO придiляти технiцi безпеки, враховувати He6e3ne4Hi Ti 
шкiдливi фактори в офгсних примiщеннях(електро-магнiтне випро- 
мгнювання, нестача природного освгтлення, низьку контрастнгсть 
кольорового оформлення примгщення, неергономiчна органiзацiя 
робочого мгсця, замалi розмiри примгщення, психоемоцiйне наван- 
таження, порушення клiматичного режиму).

6. Композицiйне формотворення в дизайнг iнтер'eрiв офiсiв -  
процес структурно! органгзаци елементiв об'екту дизайну, засоби та 
методи якого стввгдносяться з завданням гармонгзацн мiж об'ектом 
та людиною.

Засоби та прийоми композицп складаються як наслiдок 
системи традицгйних та сучасних методик проектування офгсних
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примщень. Композищя -  це найважливГший 3aci6 побудови цГл!с- 
н о с т  загально! картини з багатьох складових. Засоби композицп, 
що викорисктовуються в дизайнi iнтер'eрiв офГсних примiщень -  
пропорцiонування, симетрiя, асиметрiя, масштабнiсть, ритмiчна 
органiзацiя, тектонiка, нюанс, контраст -  поеднуються з сучасним 
трактуванням способiв формування дизайн-продукцп -  комбша- 
торика, шсталящя, монтаж, тощо. Особлива увага повинна бути 
звернена на такг засоби, як об'емно-просторова структура та 
тектонгка, адже саме вони перш за все пов'язанг з особливостями 
архгтектурно! та дизайнерсько! творчостг.

На людину завжди впливае кольорове оточення. Вибгр кольору 
для офгсу залежить також вгд того, яких умов вимагае робота: 
зосередження або стимулящ! i пожвавлення. Холоднг нейтральнг 
кольори створюють дГловий настрш, теплГ насиченГ тони пГдходять 
для творчо! атмосфери, сприяють дружньому робочому клГмату7. 
Основний колорит для офГсу краще вибирати нейтральний i легкий 
(важю, темнГ кольори психологГчно “давитимуть”). Яскравий, наси- 
чений колГр -  сильний подразник, тому штенсивно забарвлений 
штер'ер активно впливае на людину. Шд натиском колГрного потоку 
почуття притупляються, пГдвищуеться дратГвливГсть, падае працез- 
датнГсть. Це не означае, що треба зовам  вГдмовитися вГд яскравих 
або вГд темних кольорГв. ЗрозумГло, активнГ колГрнГ акценти в офГсГ 
потрГбнГ, щоб стимулювати i тдбадьорювати. Але з ними треба 
звертатися дуже обережно, ретельно дозувати, як лши. У колорис- 
тицГ, так само як у фармацевтищ, передозування може зашкодити.

Теплi кольори тошзують, пГдвищують працездатнiсть. Холодна 
гамма розширюе простГр , допомагае зосередженостi i само 
поглибленость

Приглушений жовтий колГр  позитивно впливае на розумову 
актившсть. Вш помГрно тонiзуе i допомагае штелектуальнш ро6отГ 
(рис. 6.1).

Блакитний колГр заспокоюе, дозволяе зосередитися. Спори 
i конфлшти серед блакитних стГн проходять м'якше, гострГ кути

7 1ттен, 1оханес. Основи кольору / I. 1ттен. -  Москва : Просвещение, 2005. -  178 с.
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згладжуються. Орий, але не чисто арий  колiр, a pi3H0MaHiTHi, трохи 
пiдцвiченi його в^дтшки, дозволяють створити спокiйну робочу 
обстановку. О рий безпристрасний, дозволяе налаштуватися на 
дiловий лад (рис. 6.2).

Рисунок 6.1

Рисунок 6.2

Червоний колiр дуже активний, при довий дй викликае 
збудження, що переходить в агресившсть. 1нфантильний рожевий
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колiр розслабляе. Велика юльюсть зеленого заспокоюе, але цей 
спокш поступово переходить в байдужасть i лiнь. Глибокий синш 
i фiолетовий мають пригноблюючу дш  на психiку.

OKpiM психолопчних, шнуе безлiч iнших чинниюв, що впливають 
на вибip колориту. Наприклад, розташування пpимiщення. Примь 
щення з вшнами на пiвдень сонце вiдвiдуе часто, i в теплу пору року 
там може вистачати жарко. Колорит таких примщень прийнято 
робити в холодних тонах. Швшчш, прохолодш, примщення можна 
“утеплювати, використовуючи жовтий, теракотовий i iншi теплi 
вiдтiнки. Колip, звичайно, не зiгpiе фiзично, але створить Глюзш 
тепла, яка вплине на суб'ективш вiдчуття людей в примщеннг

Кольори виглядають по-piзному при штучному i природному 
освiтленнi. При пеpеходi до електричного свiтла теплi кольори яснг- 
шають, а холодш -  темнiють. Червоний колip стае бальш насиченим, 
а помаранчевий наближаеться до червоного. Блакитш тони зеле- 
нiють, ясно-жовтi яснiшають, здаються зовам  бГлими.

Надання офiсному персоналу зручних робочих мшць вимагае 
piвномipного осватлення.

Цього можна досягти шляхом комбшування загальних i мiсцевих 
джерел освггленостр розраховано! спpямованостi свiтлових 
потокiв, що враховують взаемне розташування пpиладiв освгг
лення i робочих мшць. НеобхГдно пам'ятати, що тепле осватлення 
е максимально комфортним для людини. При шдборГ свГтильниюв 
слГд враховувати, що галогенш, металогалогенш лампи i лампи 
накалювання видшяють значно бГльше тепла, шж люмшесцентш 
лампи i свгтлодюди8. Ще одним важливим аспектом проектування 
освгтлення в офГа е розстановка свгтальниюв. Надання офшному 
персоналу зручних робочих мшць вимагае рГвномГрного освгт- 
лення. Цього можна досягти шляхом комбшування загальних 
i мшцевих джерел освиленостр розраховано! спрямованост свгт- 
лових потоюв, що враховують взаемне розташування приладГв 
освгтлення i робочих мшць.

8 Ауров В.В. Общественные здания : учебн. пособие для архит. и инж. -  строит. спец. 
вузов / Под общ. ред. Н.Н. Миловидова, Б.Я. Орловского, А.Н. Белкина. -  М. : Высш. шк., 
1987. -  151 с.
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7. ВГдмшною особливктю Bcix примiщень адмiнiстративного 
типу, а так само громадських закладiв, е великий рух потоку людей. 
ЗвГдси виникае завдання номер один: покриття тдлоги, яке мае 
високу стшюсть до стирання. Тому для влаштування пiдлоги цих 
примiщень використовують найбiльш мiцнi матерiали. Мармурова 
i гранГтна плитка, а так само мармурова крихта, здавна використо- 
вуються не лише як пiдлогове покриття, але i для обробки сxодiв, 
парапетiв i мiр. Хорошу альтернативу мармурово! плитцi складають 
плити з керамогрангту. До твердих покриттiв вГдносяться камiнь, 
паркет i лiнолеум. До м'яких -  ковролiн i килимова плитка.

Оскiльки для робочих примщень офiсу дуже важливим 
завданням е боротьба з шумом, широке вживання отримали саме 
килимовi покриття9.

В обробщ стiн можливе використання стшових панелей .Рiзнi 
конструкцп скляних стiн, особливо матових, добре розсш ть свило. 
До того ж, в адмшктративних примiщенняx завжди багато кабелiв, 
проводГв, датчикiв протипожежно! та охоронно! сигналГзацп, якГ 
легко розмГщуються в стельовому просторь

8. ФГрмовий стиль е одним з головних рекламних i маркетин- 
гових iнструментiв. Це i засiб формування ГмГджу, i “шформацшний 
носш , який розповiдае клiентам про компанiю. ФГрмовий стиль -  
невГд'емна складова при проектуваннГ офГсних центрГв.

Елементи та носи фГрмового стилю, якГ обов'язково повиннГ 
використовуватись при оформленГ дизайну Гнтер'ерГв офГсних 
примГщень :

-  товарний знак;
-  фГрмовий шрифтовий напис (логотип);
-  графГчний товарний знак;
-  фГрмовий блок;
-  фГрмовий лозунг (слоган);
-  корпоративш кольори;

9 Абельмас Н. Декор стгн i стель. Фрески, моза!ка, декоративна штукатурка / Н. Абель- 
мас. -  М. : Фенгкс, 2006. -  219 с.
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Ф1рмовий стиль офкного центру мктить у co6i наступи основн1 
елементи:

1. Ушфиоваш вимоги до зoвнiшньoгo вигляду сшвробггниив. 
Залежно вiд прoфiлю фiрми пoтрiбнo обирати певний стиль, якого 
повинш дотримуватися Bci працiвники, -  дмовий, мoлoдiжний, 
спортивний або якийсь ще.

2. Симвoлiка. Загальнoвiдoмo, що наявшсть у фiрми и власно! 
символии сприяе пiдвищенню пiзнаванoстi й кращому сприйняттю. 
Звичайно використовуються такi види символии, як логотип 
i фiрмoва кoлiрна гама. що пoвиннi використовуватись в оформ- 
леннi iнтер'eрiв.

3. Однакoвi вимоги до оформлення примщень. Як единий 
дизайн iнтер'еру, так i використання вiдпoвiдних меблiв, оргтех- 
нiки й дрiбних оформлювальних елеменив (картин, квiтiв, дiжoк 
з деревами).

4. бдиний стиль використовуваних для роботи матерiалiв 
i устаткування. Допустимо, у а  користуються однаковими ручками, 
блокнотами, прес-пап'е10.

Прикладом може бути фiрмoвий стиль oфiсу компанп "Nike” 
(рис. 7.1)

Рисунок 7.1

10 Даниленко В.Я. Основи дизайну: Навчальний поабник. -  К., 1996. -  224 с.
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5. Нащональш мотиви у оформленш офюних примщень можу 
зайняти достойне мiсце. Поеднання елементiв укра'шського стилю 
з сучасним бмьш строгим стелем, може бути вдалим ршенням для 
оформлення офшу. Одним з таких елементiв може бути орнамен- 
тальний ряд.

Рисунок 2.1 -  Оформлення об1дньо! зони в укра'шському стил1

В офiсах часто вггаеться унiверсальний мiнiмалiстичний 
дизайн, до нього можна доречно додати певш яскравi елементи 
нацiонального стилю. Оскiльки укра'шський стиль напов- 
нений яскравими кольорами, використання певних декора- 
тивних елементiв дозволить зробити прос^р  бiльш естетичним 
i привабливим.

6. Озеленення в iнтер'ерi -  це особливий вид мистецтва, 
що виконуе як естетичнi, так i утилiтарнi функцп. Озеленення 
активно впливае на характер формування штер'еру i е таким же 
рiвноцiнним компонентом оформлення середовища, як i обробка 
стiн, меблювання та ш. За допомогою озеленення можна шдви- 
щити художню виразнiсть внутрiшнього простору, удосконалити 
його функщональну органiзацiю. Утилггарна функцiя рослин
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полягае у створенш певного MiKpo^iMaTy в примщ енш . В сучас- 
ному дизaйнi офшних пpимiщень набуло поширення викорис- 
тання рослин в контейнерах (рис. 9.1), стiнoвi панно з живих 
рослин ("жива стша”) (рис. 9.2)

Рисунок 9.1

Рисунок 9.2
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ВИСНОВКИ
На шдставГ проведених дослГджень та системного аналГзу, видЬ 

ленi оcновнi особливост формування дизайну iнтер'eрiв офicних 
центрГв.

Зважаючи на те, що для багатьох людей офш -  це мГсце де вони 
проводять переважну частину свого життя, виникае необхГдшсть 
оргашзацц дизайну внутрiшнього простору офiciв таким чином, щоб 
прaцiвник ототожнював себе з оргaнiзaцiею, вiдчувaв себе и частиною, 
тодi вiн буде по максимуму використовувати cвiй трудовий ресурс. 
Тому лише т  тдприемства в сучасному cвiтi можуть досягти колосаль- 
ного уcпiху в сво!й cферi, якi не iгнорують головних критерпв: функ- 
цiонaльноcтi та ергономГчность Основними принципами ергономГчно! 
оргашзацц робочого мГсця е розробка планувально! концепцц офГсу, що 
вгдображае розмГщення зон, !хш параметри, характеристики взаемодГ!, 
типи i конфГгурацй робочих мГсць; визначення оптимально! илькоси 
сшвробГгниюв у даному примщенш та адаптацГя планування офГсу 
до можливих змГн у майбутньому. При формуваннГ дизайн рГшення 
примщень, необхГдно враховувати наступнГ вимоги:

-  вГдображення (пГдтримки) профГльного напряму оргашзацп 
в дизайнГ Гнтер'ерГв офГсних примщень;

-  забезпечення единого стильового рГшення дизайну Гнтер'ерГв 
офГсних примГщень;

-  створення змГстових зв'язкГв мГж дизайном внутрГшнього та 
зовнГшнього середовища;

-  спрямованостГ дизайну на пращвника в межах back-офГсу;
-  спрямованостГ дизайну на клГента в межах front-офГсу.
Для розробки художнього образу штер'еру офшного центру, 

визначено основнГ прийоми формування внутрГшнього простору: 
побудова штер'еру основана на використанш фГрмового стилю, тран- 
сформацГ! масштабГв, логГчного взаемозв'язку примГщень, взаемо 
пГдпорядкування примГщень, направляючих шляхГв Гнтер'еру.

Для оргашзацп Гнтер'ерГв офГсних центрГв, виявлеш основнГ 
композицГйнГ засоби, та якГсть форма, матерГали, колГр, всГ вони 
мають одну спГльну особливГсть створення цГлГсного образу. 
ОбГзнане використання форми, матерГалу, кольору та свГтла, як
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3aco6iB формування дизайну штер'еру офкного центру, забезпе- 
чують створення максимально комфортного та ефективного робо- 
чого простору.

Основними перспективними напрямками в формуванш дизайну 
iнтер'eрiв офicних центрiв е максимальне використання фiрмового 
стилю, нових мaтерiaлiв, принципiв оcвiтлення, iнформaцiйного 
устаткування та новиньо! комп'ютеризацн.
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