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впливом промислових об'єктів на формування ландшафтно-
архітектурної та просторової композиції міста. Багато промислових 
підприємств, що історично розташовані вздовж композиційних осей 
міста на його периферії, виявилися сьогодні в межах центральної час-
тини міста, що робить тему ще більш актуальною. 

Проблема ландшафтної організації рекреаційних територій, по-
в'язаних з реновацією промислових районів міста існує в багатьох роз-
винених країнах. Зарубіжний досвід показує підвищену увагу до 
ландшафтної організації в зонах реновації різних просторів міста. Осо-
блива увага приділяється територіям колишніх промислових районів в 
зонах унікальних ландшафтів (горбиста місцевість, наявність акваторії, 
специфічна рослинність, особливий мікроклімат і ін.). Багато держав 
здійснюють масштабні програми організації унікальних ландшафтів 
рекреаційних територій в зонах реновації промислових районів міста. 
Європейське рішення, реалізоване в останні десятиріччя, – кардиналь-
не перетворення промзон в високотехнологічні, екологічно чисті виро-
бництва, технопарки або житлові квартали, громадські та зелені зони. 
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Початок двадцять першого століття ознаменувався новим пово-
ротом до проектування і будівництва соціально значущих об’єктів. Їх 
багатофункціональність визначила розвиток нових типологічних стру-
ктур, в тому числі і серед об’єктів спортивного призначення. Поряд з 
новими багатофункціональними громадськими центрами культури, 
торгівлі, бізнесу, з’являються спортивні, туристичні, де сучасні тенде-
нції в розвитку суспільства і спорту зумовлюють прагнення до збли-
ження рівня об’єктів для професійного і аматорського спорту, де прое-
ктуються простори універсального використання, де функціональне 
насичення засноване на привабливості для спортсмена, для жителя 
міста, адміністрації, інвестора. Включення таких комплексів в місто-
будівну тканину необхідно розглядати як створення сприятливого се-
редовища для суспільства, де незалежно від інших умов формується 
здорова, цілеспрямована особистість. 

На відміну від великого числа типів громадських споруд, які 
пройшли тривалу еволюцію впродовж століть, спортивні споруди ма-
ють дуже невеликий досвід експлуатації. Тривалий застій в будівницт-
ві споруд для спорту і активного відпочинку змінився бурхливим їх 
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розвитком. Україна в 2010 році проголосила туризм одним з пріорите-
тних напрямів розвитку національної культури та економіки і створює 
сприятливі умови для туристичної діяльності. Проголошено, що осно-
вними напрямами державної політики в галузі туризму є: 

- залучення громадян до раціонального використання вільного 
часу; 

- проведення змістовного дозвілля; 
- ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним 

середовищем; 
- організація оздоровлення населення. 
Перераховані вище фактори вказують на те, що сьогодні роль ар-

хітектури в розвитку національного туризму і в удосконаленні спорти-
вно-туристичних об’єктів дуже актуальна. 

Проблемою даного дослідження є недостатнє використання особ-
ливостей природньої основи для формування спортивно-туристичних 
комплексів засобами архітектурно-містобудівної композиції. Метою 
дослідження є визначення принципів та прийомів ландшафтного фор-
мування спортивно-туристичних комплексів. 

Проблемам формування спортивних комплексів присвячені робо-
ти наступних авторів: JI. В. Аристової, Е. Н. Барнабішвілі, Е. П. Голу-
бєвої, А. Ю. Кістяківського. 

У роботах цих та інших фахівців міститься системний аналіз со-
ціальних, функціональних, містобудівних, об’ємно-планувальних і 
композиційних рішень формування громадських комплексів. 

Однак, сучасні тенденції в розвитку суспільства, спорту і туризму 
зумовлюють необхідність в розробці нових підходів до архітектурної 
організації багатофункціональних спортивно-туристичних комплексів, 
використовуючи особливості природньої основи для формування цих 
об’єктів засобами архітектурно-містобудівної композиції. Тому пода-
льше вивчення даної проблеми становить науковий інтерес. 
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Розвиток більшості сучасних великих міст виявляється 
пов’язаним з проблемою реконструкції територій промислових ком-
плексів. Це обумовлено тим, що частина промислових комплексів пе-
рестали виконувати пряму задачу, а в ряді випадків взагалі виявляють-
ся зупиненими. 


