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1. Загальна характеристика поняття «мала архітектурна форма», 

класифікація та типи.  

Мала архітектурна форма – це невелика споруда декоративного, 

допоміжного призначення, що використовується для покращення естетичного 

вигляду громадських місць і міських об’єктів, організації простору та доповнює 

композицію будинків, будівель, їх комплексів. Також, це об'єкти обладнання та 

благоустрою території, які задовольняють утилітарні та естетичні потреби 

людини [4].   

Відповідно до наказу  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства №244 від 21.10.2011 «Про затвердження 

Порядку розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької 

діяльності» , визначено такі поняття як “пересувна тимчасова споруда” і 

“стаціонарна тимчасова споруда” соціально-культурного, побутового, 

торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької  

діяльності [6].  

Стаціонарна форма використовується для здійснення підприємницької 

діяльності – це тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, 

побутового, торгівельного та іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності, висотою не вище чотирьох метрів, що має по 

зовнішньому контуру площу не більше 30 м2, виготовлена з полегшених 

конструкцій, встановлена тимчасово без закладки фундаменту і має закрите 

приміщення для тимчасового перебування відвідувачів.  Пересувна форма – це 

торгівельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, кіоск, ємкість, 

торгівельний автомат соціально-культурного, побутового та іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності, які не мають 



2 
 

закритого приміщення для тимчасового перебування відвідувачів [6].  

Типи малих архітектурних форм.  

а) Малі архітектурні споруди. 

Кіоск – тимчасова торгова споруда для організації роздрібного продажу 

товарів, яка має постійне просторове місце, займає окрему закриту споруду 

некапітального типу на одне робоче місце без торговельної зали для покупців 

та додаткової площі для розміщення запасу товарів, площею до 6,5 м2 по 

зовнішньому контуру та призначена для роздрібної торгівлі на вулицях, 

вокзалах, у парках та ін.  

Павільйон – тимчасова торгова споруда призначена для організації 

продажу товарів кінцевим споживачам, розміщена в окремій споруді 

полегшеної конструкції та має торговельну залу для покупців,  площею до 30 м2 

по зовнішньому контуру.  

Зупинка громадського транспорту – спеціально відведене місце для 

посадки (висадки) пасажирів громадського транспорту (автобус, тролейбус, 

трамвай, електропоїзд, дизель). Це важливі об’єкти міської інфраструктури. 

Вони можуть доповнюватись скульптурою, графічними орнаментами, 

ландшафтними елементами та іншими деталями. Зупинки можуть бути 

обладнані лавами, урною для сміття, графіком дорожнього руху, спорудою з 

дахом та стінами для захисту від негоди.  

б) Інженерно-господарське обладнання. Свою основну функцію 

утилітарні форми малої архітектури виконують, як інженерні споруди і головне 

їхнє завдання – забезпечення інженерно-технічної сторони, а також внести 

декоративно-естетичний акцент в благоустрій міста. Поєднуючи дороги, алеї з 

рельєфом, рослинністю, водоймами інженери-будівельники стикаються з 

необхідністю влаштування сходів, пішохідних мостиків, пандусів, відкосів, 

підпірних стінок на рельєфі, тощо. Такі елементи, як сходи, пандуси, відкоси 

забезпечують найкоротший зв'язок між різними рівнями висот рельєфу; 

підпірні стінки – утримують маси ґрунту, який знаходиться за нею та 

перешкоджає зсуву і обвалу, слугують для розмежування терас на різних 
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рівнях. Але разом з тим, ці елементи у поєднанні з зеленими насадженнями, 

підкреслюють їх масштабність, акцентують окремі ділянки, вносять кольоровий 

і об’ємний контраст, тому потрібно, щоб вони мали естетично привабливий 

вигляд. Основна вимога, що висувається  до малих архітектурних форм, як до 

важливих елементів благоустрою міста, це якісне та вірне поєднання в них 

художньо-декоративних та інженерно-технічних функцій в єдине ціле. Будь-яка 

МАФ візуально невід’ємна від середовища в якому вона знаходиться. Вона 

може бути органічно вписана в оточуючий пейзаж, при цьому якості 

ландшафту чи міського середовища не втрачаються, а лише гармонійно 

взаємодіють, доповнюючи один одного у візуальному та практичному аспектах.  

До  виробничих  малих  форм належать  огорожі,  ворота,  павільйони  

прохідних,  автостоянки,  освітлювачі, інформаційні стенди та ін. 

в) Засоби візуальної інформації. Засоби візуальної комунікації – це 

матеріальні об'єкти, призначені для передачі повідомлень у наочному вигляді. 

Засоби візуальної комунікації покликані сприяти підвищенню візуального 

комфорту в архітектурному середовищі, упорядкуванню та оптимізації 

людських потоків, покращенню психологічного клімату та зниженню 

перевантаження нервово-психічного апарату людини, естетизації та гуманізації 

довкілля [3].  

В залежності від призначення засоби візуальної комунікації поділяються 

на такі, що допомагають людині орієнтуватися у просторі, структурі 

архітектурного об'єкту чи установи (дороговкази, плани-схеми, позначення 

номерів будинків, назв вулиць, призначення приміщень); регламентують 

правила поведінки і відносини між членами суспільства (знаки, що 

забороняють, попереджають, пропонують, зазначають); сигналізують про 

небезпеку (знаки безпеки); містять довідкову інформацію (повідомлення про 

час, дату, день тижня, температуру повітря); об'єднують і організують взаємодії 

учасників певних заходів (система засобів комунікації олімпійських ігор); 

репрезентують підприємства і організації (програми фірмового стилю); 

повідомляють про наявні можливості, переваги, вигоди (комерційна реклама); 
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пропагують певні ідеї, пріоритети цінності (соціальна реклама). Серед 

елементів міського дизайну слід особливу увагу звернути на влаштування 

засобів інформації (годинники, вказівники, інформаційні табло-піктограми, 

щити для реклами), вітрини, афіші, плакати – тобто все те, що отримало 

загальну назву – засоби масової комунікації, і нарешті такі утилітарно необхідні 

та помітні засоби міського інтер’єру, як стаціонарні і переносні огорожі, 

вказівні знаки, тощо. Тому їх роль дуже специфічна і часто суперечить 

композиційній структурі архітектурного середовища міста, так як вони являють 

собою самостійні акцентно-домінуючі об’єкти, які забезпечують сукупний 

образ ансамблю міста. 

Функціональне призначення МАФ у просторі  міста. 

В залежності від функціонального призначення малі архітектурні форми 

поділяють на: 

- малі архітектурні споруди (павільйони, кіоски, зупинки громадського 

транспорту); 

- обладнання для відпочинку (лавки, паркові лави, альтанки, перголи, 

ліхтарі, паркові арки, обладнання дитячих ігрових майданчиків); 

- декоративно-пластичні форми (декоративні фонтани і басейни, штучні 

паркові водопади, містки, паркова монументальна, декоративна, ігрова 

скульптура, вуличні вази, вазони і амфори, садово-паркове освітлення, 

ліхтарі, огорожа, ворота, меморіальні споруди); 

- інженерно-господарське обладнання (трансформаторні підстанції, 

вентиляційні шахти, телефонні будки, торгові автомати); 

- засоби візуальної інформації (світлові табло, світлофори, біг-борди, 

рекламні та інформаційні стенди, дошки, вивіски, різноманітні 

інформаційні установки, вказівники). 

За територіальним розміщенням розрізняють малі архітектурні форми, 

які призначені для: вулиць і площ, скверів і парків, пляжів та зон відпочинку, 

для житлової забудови і промислових підприємств, а також інших територій 

міста. Вони повинні відповідати своєму оточенню – архітектурі житлових і 
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громадських будівель, промислових споруд, характеру зелених насаджень та 

масштабу водних просторів. Всі вони вирізняються  масштабністю,  тематикою,  

характером інженерних рішень, використаними будівельними матеріалами [4]. 

 

2.  Еволюція тектонічно-стилевого формотворення. 

Стильові трактування малих архітектурних форм в контексті 

історичних стилів. Широка номенклатура МАФ склалась дуже давно, і в 

основному складі дійшла до наших днів. Їх зображення можна знайти  у 

прадавніх східних пергаментах, і у настінних розписах сакральних споруд 

Єгипту та Межиріччя. Кожна епоха, історичний період, самобутня культура 

додавали свої МАФ у загальний перелік. Зокрема, для Стародавнього Єгипту 

були характерні такі фігури, як обеліски, пілони. У Стародавній Греції 

винайшли Герми, пропілеї, лабіринти, форуми – відкриті і закриті, зокрема 

амфітеатр; у Римі – тріумфальні арки, колони і монументальні відкриті сходи, 

віадуки. У Середньовіччі з’явилися різноманітні форми огорож, брами, містки, 

виті сходи. В епоху Відродження свій розвиток отримали фонтани, садові 

містки, скульптура, ліхтарі, підпірні стінки, перголи, шале. У період 

класицизму з’явилися справжні архітектурно-ландшафтні ансамблі. Яскравий 

приклад – Версаль. Тут використовували МАФ для організації простору 

партерів і наповнення змістом водоймищ, для виявлення основної 

композиційної осі парку, фланкування алей чи оформлення анфілад. Класицизм 

приніс такі форми, як глоріє ту, пандус. В епоху бароко набули 

розповсюдження боскети, різні павільйони, альтанки, галереї. У період 

розвитку романтизму виник пейзажний парк, а з ним і такі форми, як 

бельведери, ротонди, імітації елементів природи: каскади, водоспади, гроти, 

споглядальні гірки та ін. [7]. 

Малі архітектурні форми і сьогодні мають вагоме значення у створенні 

ландшафтної композиції саду, парку, скверу, у благоустрої житлового району, 

площі, вулиці, присадибної ділянки, прилеглих територій будівель 

громадського центру. Всі об'єкти ландшафтного дизайну характеризуються 
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певною територією, яка має різноманітну конфігурацію в плані і нечіткі фізичні 

розміри. Всі ці території зазвичай являють собою сукупність рослинності, 

водних пристроїв, малих архітектурних форм, майданчиків різноманітного 

функціонального призначення. Головне завдання в їхньому формуванні – це 

виявлення художнього образу даного середовища, що досягається 

використанням прийомів архітектурної композиції [2]. 

Композиція (від латинського compositio – сурядність, побудова, структура) 

– це засіб розкриття ідейно-художнього змісту твору. Без знання і правильного 

використання принципів композиції неможливо виявити творчий задум.  

Архітектурна композиція - це закономірне і оптимальне поєднання обсягу і 

простору в єдину гармонійну систему, що відповідає функціональним і 

естетичним вимогам. До основних задач архітектурної композиції відносяться: 

організація об'ємів і просторів у відповідності з функціональним процесом; 

гармонійне об'єднання і  підпорядкування об'єму і простору в цілісну систему, 

що володіє позитивним емоційним впливом на людину. Ландшафтна 

композиція – це мистецтво розміщення на даній території різноманітних 

елементів для створення комфортного середовища за функціональними, 

екологічними і естетичними вимогами. Вона висловлюється  в  розміщенні 

споруд, малих архітектурних форм, рослинності, водних пристроїв, 

майданчиків, в організації руху, розмежування території на частини, в 

пропорціях окремих частин, розмірах всіх елементів, вхідних в склад даної 

території та її основного взаємозв'язку. Ландшафтна композиція визначає 

використання всіх засобів ландшафтного дизайну [8]. 

При введенні малих архітектурних форм у зовнішній благоустрій міста 

слід враховувати, що вони мають історичні особливості розвитку, відповідні 

послідовні етапи розвитку будівництва, несуть в собі риси історичних епох і 

відображають стильові ознаки їх культури.  

Враховуючи сучасні індустріальні методи будівництва, система 

зовнішнього благоустрою повинна відображати сучасні тенденції в 

моделюванні форм виробів промислової діяльності і передбачити можливості 
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різноманітних рішень на основі використання типових елементів благоустрою. 

3. Правові та нормативні вимоги до проектування малих 

архітектурних форм.  

Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону 

України № 2807-15 “Про благоустрій населених пунктів” (редакція від 

17.01.2017 р.), в якому також визначено термін “мала архітектурна форма”. Це 

елементи декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою, до яких 

належать: альтанки, павільйони, навіси; паркові арки (аркади) і колони 

(колонади); вуличні вази, вазони і амфори; декоративна та ігрова скульптура; 

вуличні меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради; паркові містки; огорожі, 

ворота, ґрати; інформаційні стенди, дошки, вивіски; інші елементи 

благоустрою, визначені законодавством. Розміщення малих архітектурних 

форм здійснюється відповідно до цього Закону за рішенням власника об’єкта 

благоустрою з дотриманням вимог законодавства, державних стандартів, норм і 

правил [4].  

Кількість розміщуваних малих архітектурних форм необхідно визначати в 

залежності від функціонального призначення території і кількості відвідувачів 

на цій території, користуючись такими принципами: екологічність, безпека 

(відсутність гострих кутів), зручність в користуванні, легкість очищення, 

привабливий зовнішній вигляд [2]. 

Обладнання штучного і декоративного освітлення повинно бути 

безпечним, надійним, легким в експлуатації та енергетично економічним. 

Загальна тенденція до енергозбереження знаходить своє відображення і в 

освітленні, адже на зміну звичайним лампам розжарювання приходять 

енергозберігаючі джерела освітлення. Зовнішнє штучне освітлення міста 

одночасно виконує естетичну, екологічну й економічну функції, тому що є 

одним з найважливіших елементів його благоустрою та архітектурно-

художнього оформлення. Забезпечення світлового комфорту у вечірній і нічний 

час досягається за рахунок  раціонально обраних кількісних й якісних  

характеристик  штучного освітлення, що  регламентуються нормами [1]. 
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Великим є естетичний  вплив  освітлювальних установок на нічне й денне 

обличчя міста. Уночі підсвічування будинків, ансамблів і пам'ятників  поліпшує  

їхній  архітектурний  вигляд  і  сприятливо  впливає  на  їхнє сприйняття. 

Конструкція світильників повинна забезпечувати виконання їх функцій 

протягом тривалої експлуатації без зміни їх світлотехнічних властивостей  при  

найбільшій  простоті  і,  отже,  найменшій  вартості  догляду. Конструкція 

світильника повинна забезпечувати не тільки необхідний характер 

світлорозподілу, але і його стійкість у часі. 

 

Висновки. 

Велике значення для створення комфортних умов проживання міського 

населення та надання окраси місту мають елементи благоустрою: озеленення, 

малі архітектурні форми та архітектурно-декоративне оформлення. Вдало 

розташовані, вміло поєднані між собою та з оточенням вони завершують 

архітектурний ансамбль міста, покращують його вигляд, дають можливість 

уникнути одноманітності та невиразності міського середовища [1]. Жодне місто 

не обходиться без лав, урн для сміття, кіосків, павільйонів, дитячих та 

спортивних майданчиків, зупинок громадського транспорту, а будь-яка 

територія міста виглядає незатишною без яскравих афіш, дорожніх знаків, 

огорож, лав, скульптур та ін. Всі ці споруди входять до поняття “мала 

архітектурна форма”, вони є  важливою і невід'ємною частиною благоустрою 

міських територій, і при вмілому їх використанні, дозволяють істотно 

збагачувати архітектурно-естетичний вигляд міста навіть при обмежених 

можливостях сучасної типової забудови.  
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ДЕКОРАТИВНО-ПЛАСТИЧНІ ФОРМИ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

ROLE OF SMALL ARCHITECTURAL FORMS IN URBAN 

ENVIRONMENT 

РОЛЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 

Зміст 

 

1. Загальна характеристика поняття «мала архітектурна форма», 

класифікація та типи.  

2.  Еволюція тектонічно-стилевого формотворення. 

3. Правові та нормативні вимоги до проектування малих архітектурних 

форм.  

Висновки. 

 

 
 


