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ЧИННИКИ  ФОРМУВАННЯ   І  РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ  
ВОКЗАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ 
 

Розглядаються чинники формування і розвитку залізничних вокзальних комплексів.  
Розкрито суть ієрархічної побудови чинників впливу, що обумовлено системними власти-
востями містобудівного простору. 

 

Рассматриваются факторы формирования  и развития железнодорожных вокзальных 
комплексов. Раскрыта суть иерархического построения факторов влияния, что обусловле-
но системными свойствами градостроительного пространства. 

 

The factors of forming of the railway station complexes are in-process considered.  Es-
sence of иерахического construction of factors of influence is exposed, that contingently system 
properties of town-planning space. 

 

Ключові слова:  залізничний вокзальний комплекс,  чинники впливу,  містобудівна   
ієрархія. 

 

Залізничні вокзальні комплекси (ЗВК) – важливі структурно-
функціональні елементи сучасного міста,  транспортних мереж систем 
населених місць і регіонів. Сьогодні питання їх формування й ефектив-
ного розвитку набувають усе більшої актуальності у зв’язку з необхідні-
стю приведення параметрів транспортно-комунікаційної системи країни 
до вимог європейських стандартів.    

Для утворення  функціонально-ефективної і естетично досконалої 
містобудівної форми залізничного вокзального комплексу необхідно 
ретельно врахувати всі фактори, які впливають на об’єкт  проектування. 
Тому виявлення цих факторів, їх аналіз та ієрархізація за значущі-стю 
впливу – актуальне завдання і важливий етап у процесі вдосконалення 
архітектурно-містобудівної організації ЗВК. З іншого боку, питання по-
будови аналітичного апарату дослідження містобудівних об’єктів є до-
сить актуальними з позицій розвитку містобудівної теорії.  Звісно, що 
наукова база проектних рішень розширюється за рахунок виявлення і  
системного врахування нових чинників і умов їх формування. 

Сьогодні на важливості вивчення закономірностей розвитку за-
лізничних вокзальних комплексів наголошено в роботах Є.Голубева, 
І.Древаль, М.Кануннікова  В.Мироненка,  І.Русанової [4-7, 11] та ін. В 
сучасній науці існує значний об’єм досліджень, що висвітлюють чинни-
ки впливу на формування ЗВК з позицій різних предметних площин. 
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Так, технологічні чинники розглянуто в роботах  М.Правдіна, Л.Рябухи, 
В.Лукашева, І.Савченко, С.Земблінова [10, 12].  Такі аспекти, як місто-
формуюча роль ЗВК, особливості  їх функціональної і архітектурно-
просторової організації, принципи архітектурної модернізації  висвітле-
но в наукових працях Є.Васильева, І.Русанової, Є.Владимирова, 
Р.Мухитова, А.Мурунова [2, 3, 8, 9, 11]. Але чинники впливу на форму-
вання залізничних вокзальних комплексів розглядаються відокремлено, 
відповідно до вузьких завдань, а їх інтегрована оцінка – поки що відсут-
ня.  

 В даній роботі запропоновано аналіз ЗВК з позиції містобудівної 
предметної площини, що дозволяє дослідити головні чинники впливу в 
їх системній послідовності та взаємному зв’язку. ЗВК розглядається як 
система, що має внутрішню організацію (відповідно до мети функціону-
вання) та зовнішнє оточення, що складає умови реалізації мети. 

Перша група чинників віддзеркалює  вимоги до організації просто-
ру, адекватного процесам життєдіяльності, що локалізуються в структурі 
ЗВК (рис.1).  Його головна цільова функція полягає в забезпеченні  взає-
модії пасажиропотоків з різними видами міських і позаміських видів 
транспорту. Соціальні процеси, що «протікають» на території комплек-
су,  складають його соціально-функціональний зміст і розглядається як 
ведучий внутрішній  формоутворюючий чинник. Це процеси пасажирсь-
кої діяльності; технологічного обслуговування вокзального комплексу і 
супутні функціональні процеси додаткового обслуговування пасажирів і 
техперсоналу. Реалізація на вокзальному комплексі сценарію життєдія-
льності кожного з видів пасажиропотоків вимагає відповідного просто-
рового облаштування, обумовленого технологічними, естетичними й 
ергономічними   вимогами. Дослідження сучасних залізничних вокзаль-
них комплексів виявили, що  існують стійки зв'язки між характером про-
цесів діяльності пасажирів і  основними параметрами його формоутво-
рення. Однак, окрім пасажирів активними споживачами додаткових по-
слуг на ЗВК (торгівельних, харчування, інформаційних, тощо) стають 
мешканці міста.  Цілодобове функціонування залізниці сприяє цим про-
цесам. Перетворення залізничного вокзалу на багатофункціональний 
комплекс відбувається під впливом двох основних факторів. З одного 
боку, необхідно забезпечити комфортні умови перебування пасажирів 
шляхом надання розширеного асортименту послуг. Розміщення  додат-
кових послуг в структурі комплексу надає  чималий прибуток залізниці. 
Так, на ЗВК Білорусії  для них відводиться до 40% загальної площі. З 
іншого боку,  добра транспортна доступність ЗВК і високий містобудів-
ний ранг території створюють умови  для розвитку функцій суспільного  
обслуговування  городян.  
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Рис.1 – Соціально-функціональний зміст ЗВК 
як фактор його функціонально-просторової організації 

 
 

Для  виявлення зовнішніх чинників – умов формування ЗВК була 
побудована модель дослідницької ситуації, що охоплює усі  необхідні 
рівні функціонування об’єкту: регіонального, системи населених місць, 
міста і ділянки (рис.2). Важливим є врахування значущості параметрів 
кожного рівня і їх ролі у визначенні  параметрів об'єкту. Дослідження 
функціонування ЗВК виявили, що значущість зовнішніх чинників – умов 
їхнього формування підпорядковується закону ієрархії: найважливішим 
є чинник  розташування вокзального комплексу в структурі регіональної 
мережі залізничного транспорту. Залізниця, як система, є важливим фун-
кціональним компонентом регіональної і агломераційної територіальних 
надсистем. Особливості її трасування, обумовлені соціально-економіч-
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ними характеристиками територіальних систем вищих містобудівних 
рангів, визначають різновиди ЗВК за такими  індикативними ознаками, 
як тип залізничного сполучення за швидкістю, тип станції, кооперація з 
іншими видами магістрального транспорту [1, 13].   

 

 
 

Рис.2 – Ієрархічна структура зовнішніх факторів формування і розвитку ЗВК 
 

       Виявлено, що містобудівний потенціал ЗВК обумовлений його бли-
зькістю, або включеністю до транспортно-комунікаційних коридорів 
вищих територіальних рівнів. Сьогодні в Україні в першу чергу реконст-
руюються саме ЗВК, що знаходяться в структурі транспортних коридорів 
(наприклад, в містах Ужгород, Львів, Київ, Полтава, Куп’янськ).  Місце 
розміщення ЗВК в структурі транспортних мереж рівня систем населе-
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них місць визначає характеристики внутрішньосистемних пасажиропо-
токів – маятникових мігрантів.  

 Тип станції багато в чому обумовлює якісні (сценарії життєдіяль-
ності) і кількісні (об’єми) характеристики пасажирських потоків, що ло-
калізуються на ЗВК,  і визначає основні вимоги до утилітарної складової 
архітектурно-містобудівної організації: функціонального наповнення, 
просторово-планувальної і комунікаційної структури. Взаємодія (коопе-
рація) залізничного з іншими видами міжміського транспорту зумовлює 
розвиток особливих сценаріїв життєдіяльності  пасажирів на об'єднаних 
вокзальних комплексах залізнично-автобусних, аеро-залізничних тощо). 
На цьому рівні визначаються і основні об'єми пасажиропотоків далекого 
слідування.  

Другою, за значимістю групою зовнішніх чинників є характеристи-
ки міста – місця розташування конкретного вокзального комплексу.  Ос-
новні з них є такі: містобудівна категорія міста (за чисельністю населен-
ня і господарським профілем); особливості просторової організації зов-
нішнього транспортного вузла міста; характеристики міської транспорт-
ної підсистеми; особливості організації системи громадських центрів; 
композиційні характеристики міста;  місце розміщення вокзального ком-
плексу в зональній структурі міста. Чим більше і привабливіше (в аспек-
тах ринку праці, надання різноманітних послуг, історико-культурного 
потенціалу тощо) місто, тим більший пасажиропотік на його ЗВК. Суку-
пність вищеназваних чинників визначає такі характеристики ЗВК, як:  
просторово-планувальна організація (компактна, лінійна, блокова, змі-
шана); структурна організація комунікаційної підсистеми (однорівнева і 
багаторівнева); функціональний склад і міра функціональної і просторо-
вої інтегрованості з прилеглою міською забудовою (висока, низька, се-
редня); стилістичні особливості. 

Вельми важливим чинником  функціональної  і просторової органі-
зації залізничного вокзального комплексу є його місце розташування в 
зональній структурі міста. Близькість до центру вимагає максимально 
просторово компактного рішення і наближення до вокзалу «централь-
них» функцій. В периферійній частині на базі ЗВК формуються великі за 
площею багатофункціональні термінали. На рівні "ділянка" визначають-
ся основні просторові характеристики комплексу як результат впливу 
таких її параметрів, як розмір території, конфігурація, щільність і функ-
ціональне наповнення навколишньої забудови, геометрія примикання до 
привокзальної площі міських автомагістралей, наявність підземних 
транспортних комунікацій, морфологічні і стилістичні характеристики 
прилеглої забудови. 

Таким чином,  саме містобудівна предметна площина дослідження  
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розкриває можливості найбільш глибокого і повного аналізу ЗВК шля-
хом системної ієрархізації та інтеграції чинників впливу. Внутрішні  
чинники формоутворення ЗВК (різноманітні процеси пасажирської дія-
льності; технологічного обслуговування вокзального комплексу, додат-
кового суспільного обслуговування, діяльності городян) зумовлені  зов-
нішніми чинниками-умовами формування залізничних вокзальних ком-
плексів – соціально-функціональними і просторовими параметрами те-
риторіальних систем: регіон, система населених міст, місто, ділянка. 

 Генетично первинним, імперативним чинником розвитку ЗВК є  
тип залізничної станції за критерієм її ролі в структурі мережі заліз-
ничного транспорту, де вона є вузловим елементом.  

Системний підхід до аналізу і «врахування» чинників формування 
ЗВК сприятиме їх комплексному розвитку спільно з прилеглими терито-
ріями, ліквідації конфлікту між транспортом і міським середовищем, 
забезпечує вдосконалення інфраструктури міста, поліпшення транс-
портної доступності, створює умови для зростання як міської, так і регі-
ональної економіки.  
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ПРОСТРАНСТВ В ПРОЦЕССЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРОВ  
ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ 
 

Рассматривается проблема организации архитектурной среды свободных про-
странств, возникающих в процессе реконструкции центров исторических городов, и выяв-
ляются необходимые для этого профессиональные средства. 

 

Розглянуто проблему організації вільних просторів, що виникають під час реконст-
рукції центрів історичних міст, та виявлено необхідні для цього професійні засоби. 

 

The article tells about the problem of organizing the architectural environment of free 
spaces arising in the reconstruction of the historical center, and identifies the necessary profes-
sional tools. 
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Процесс реконструкции центров исторических городов призван 
решить наиболее острые проблемы, возникшие в связи с рядом причин, 
обусловленных быстрыми изменениями на социально-экономическом 
уровне. Одна из главных – рост числа транспортных средств у населе-
ния, а, с другой стороны, возрастание объема государственных хозяйст-
венных перевозок, а также парка машин общественного транспорта. 
Следствием является необходимость реконструкции транспортных  ма-
гистралей, что особо остро проявляется в центрах исторических горо-
дов, размеры улиц которых и их проезжей части складывались в других 
условиях.  

Рост транспортной нагрузки является также причиной ускорения 
деградации исторической застройки из-за повышенной вибрации и зага-
зованности. Новое строительство вблизи старых зданий зачастую при-
водит к их конструктивной деформации. Вследствие этого на централь-
ных улицах возникают своеобразные «лакуны» на месте старой застрой-
ки, которые по своей сути не принадлежат ни дворовому пространству, 
ни улице.  Они разрушают гармонию сложившейся архитектурной сре-
ды, поэтому поиск средств включения подобных пространств в ее состав  


