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ВРАХУВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО 
У ФОРМУВАННІ МОДЕЛЕЙ УДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТКУ УРБОСИСТЕМ

Анотація. У статті розкриваються теоретико-методологічні і практичні підходи до організації моделей 
удосконалення і розвитку просторових структур міста. Акцентується увага на урахуванні саме нематері-
альних факторів, які є виявом духовності і відображають внутрішній світ людини. Реалізувати нематеріаль-
не можливо шляхом досягнення гармонії, яка є закономірною в умовах поєднання матеріального і нематері-
ального. Встановлено, що інтеграція галузевих моделей та введення нематеріальних чинників у просторовому 
плануванні та архітектурно-містобудівній діяльності передбачає виявлення конфліктів у підходах до вико-
ристання простору, розробку заходів з їх усунення.
Ключові слова: нематеріальне, просторова структура міста, урбосистема, моделі розвитку, гармонія.

Постановка проблеми
Просторова структура сучасного міста є надзвичай-

но динамічною, а її розвиток відбувається під впливом 
багатьох чинників, ключовими з яких є матеріальні 
та нематеріальні. Хоч ці чинники тісно взаємозалежні, 
ключовий аспект при організації просторової структури 
міста здійснювався саме на матеріальну складову, яка 
враховувала природньо-географічні, економіко-господар-
ські та соціально-демографічні умови та ін. При цьому 
нематеріальне, що формується у духовному світі лю-
дей,  є відображенням їхніх мистецьких уподобань, фі-
зичних та психологічних переживань тощо, вимагають 
перенесення у реальний світ, і відповідно впливають на 
трансформацію простору в якому проживає людина. Су-
часні українські вчені: Л.Бачинська [2] Г.Осиченко [5-6], 
А.Плешкановська [8], В.Тімохін [9] детально вивчають 
процеси трансформації просторової структри міста, ак-
центуючи увагу на матеріальному, і одночасно вказуючи 
на неохідність теоретико-методологічного урахування не-
матеріального.

З огляду на зазначене, науково актуальним видається 
потреба у формуванні та обґрунтуванні моделі удоскона-
лення і розвитку просторової структури міста під впли-
вом нематеріального. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Методологічною основою нашого дослідження стали 

праці Е. Аношкіної, Л. Бачинської, О. Василенко, І. Ко-
ротуна, Г. Осиченко, А. Осітнянка, А. Плешкановської, 
В. Тімохіна, І. Фоміна та ін.

Постановка завдання
Метою нашого дослідження є встановлення теоретич-

них, методологічних та практичних засад до формування 
моделі розвитку і удосконалення урбосистем на підставі 
врахування нематеріальних чинників.

Виклад основного матеріалу дослідження
Сформувати ефективну модель розвитку просторової 

структури міста можливо тільки на підставі обґрунтуван-
ня глобальної мети та цілей розвитку міста. Обґрунту-
вання перспектив розвитку міста і проектних рішень на 
основі вимог нематеріального орієнтує розвиток системи 
на розкриття унікальності його простору. Тоді цей підхід 
принципово змінюється. Первинними стають естетика 
міських ландшафтів, історична спадщина та соціогуманіс-
тичні характеристики спільноти, зростає значення специ-
фічних умов і чинників, які погано піддаються формалі-
зації й врахуванню при обґрунтуванні проектних рішень. 
При цьому незамінними стають експертні методи, які 

в сьогоднішній практиці недостатньо враховуються в об-
ґрунтуванні проектних і управлінських рішень [3, с. 4]. 
Саме експертні методи є ефективними для обґрунтуван-
ня варіантів та вибору кращого. Вони мають удосконалю-
ватися і поступово замінювати громадські обговорення, 
які показують свою неефективність. Постає вимога до-
бору експертів (їх професіоналізму та неупередженості) 
й обґрунтування об’єктивних критеріїв оцінки рішень за-
дач різного змісту та рівня. Від громади теж мають бути 
рекомендовані експерти для оцінки рішень. 

Експертні методи особливо цінні при врахуванні не-
матеріального, зокрема, вони дозволяють:

а) встановити цілі та ієрархії цінностей – особа чи 
суспільство; матеріальне чи духовне; терпимість чи не-
примиренність; лідерство чи середнє положення;

б) визначити межі планів і амбіцій громади, влади 
і фахівців на основі аналізу й діагностики стану системи 
та її ресурсів;

в) врахувати зовнішні впливи, обґрунтувати і вибрати 
поведінки системи на зовні, тобто визначення місця сис-
теми в глобальних процесах.

Застосування експертних методів важливе на кожно-
му етапі реалізації моделі розвитку просторової структу-
ри. Так, на першому етапі відбувається формулювання 
мети та побудови дерева цілей (від глобальної до рівня 
часткових цілей і завдань). На другому етапі, коли від-
бувається аналіз просторової ситуації та засобів, наявних 
для досягнення часткових цілей і загальної мети, визна-
чається ієрархія часткових цілей та їх узгодження з ре-
сурсами. Важливо узгодити кількісні показники і якісні 
характеристики, систематизувати чинники впливу. На 
третьому етапі (обґрунтування альтернатив досягнення 
цілей) – окреслюються обмеження (ресурсні, екологіч-
ні, моральні), які слід врахувати в процесі розвитку чи 
удосконалення просторової структури міста. На четвер-
тому етапі (оцінка альтернатив та обґрунтований вибір 
рішення) потрібно узгодити оцінки та чинники розвитку 
просторової структури міста.

Охарактеризувавши етапи прийняття містобудівних 
рішень, можна формувати модель врахування нематері-
ального. На нашу думку, вона є протилежною прагматич-
ній моделі. Тут важливою є категорія гармонії системи 
та критерій гармонійності. Цей критерій найбільш важ-
лива властивість урбанізованої системи і є системною 
інваріантою. Гармонійність системи (від гр. скріплення, 
злагодження) – це струнка узгодженість частин єдиного 
цілого, співмірність окремих частин будівлі або архітек-
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турного комплексу. На нашу думку, гармонійність урба-
нізованої системи – це сукупність позитивних характе-
ристик системи, яка виражається насамперед мірою її 
корисності всередині та в надсистемі.

Гармонія передбачає поєднання різнорідних чи навіть 
протилежних елементів у єдину систему. Відповідно, по-
шук гармонії в процесі організації просторової структу-
ри урбосистем є закономірним в умовах поєднання ма-
теріального і нематеріального. В архітектурі прийнято 
вживати поняття «гармонізації», основними принципами 
якої є 1) здатність створити образ міста; 2) компактність; 
3) масштабність; 4) безпека; 5) комфортність [4, с. 21]. 
Ці принципи відповідають матеріальним чинникам, тоді, 
як нематеріальне формує гармонію сприйняття простору 
людиною, що в ньому проживає.

Існують різні моделі обґрунтування розвитку міст: 
еволюційного чи імпульсного розвитку; модель від до-
сягнутого; прогнозно-цільова та стимулюючо-проблемна 
моделі тощо [7; 10]. Нами пропонується модель гармо-
нійного розвитку містобудівних систем. Відповідно, важ-
ливими стають: 

1) ознаки гармонійності як множина їх показників 
і якісних характеристик (характеристики базуються на 
потребах людини, передусім духовних, естетичних, а та-
кож на морально-етичних та інших характеристиках). 
При цьому не слід відривати кількісне і якісне, а форму-
вати множину характеристик з них. Як інтегральний кри-
терій нами обґрунтовано соціально-еколого-економічну 
гармонійність урбанізованої системи; 

2) багатокритеріальна оцінка в моделюванні може 
бути здійснена методом наближення до еталону. Пропо-
нується сформувати еталон на кращих досягнутих зна-
ченнях системи;

3) запропонована модель і моделювання, а також ба-
гатокритеріальна оцінка дають можливість порівняння 
варіантів, їх оцінку та вибір найбільш наближеного до 
еталону.

Гармонійне моделювання містобудівної системи на 
основі нематеріального має відтворювати її основні вла-
стивості на моделі, зокрема:

1. розміщення і формування системи центральних 
місць (головних елементів системи). Для задач просто-
рового планування та містобудівного проектування, на-
приклад, рівня територіальних громад, потрібно з’ясувати 
питання урбаністичної політики на регіональному рівні 
й визначення окремих центрів системи розселення на ви-
щому ієрархічному рівні, дати відповідь на альтернативу 
«урбанізація – дезурбанізація» в регіоні та на конкретній 
території. 

У містобудуванні статус центрального населено-
го пункту є також важливою етикеткою. Існує градація 
та ієрархія центральних населених пунктів з відповідни-
ми завданнями та перевагами. Головними критеріями ви-
ділення центральних поселень досі вважаються:

– кількість населення (мінімальне число для статусу 
центрального поселення, є неоднаковим у різноманітних 
країнах і регіонах);

– оснащеність поселення (рівень розвитку соціальної 
та інженерної інфраструктури);

– значення зони, на яку впливатиме центр у надсис-
темі (кількість мешканців, що проживають у межах зони 
впливу центрального поселення) з урахуванням фактора 
демографічних змін.

2) З питанням центральних поселень тісно пов’яза-
не моделювання транспортної доступності та розбудови 
структурних зв’язків на території, в т. ч. і виділення зон 
поганої доступності до центрів. Існує ієрархічна система 

сполучень, зокрема: рівень великомасштабних, міжрегіо-
нальних, регіональних і локальних сполучень. 

У плануванні територій та містобудівному проекту-
ванні професійно опрацьовані, як правило, питання най-
вищого масштабу та розбудови транспортних комунікацій 
високої ієрархії. Оскільки значна частина просторового 
потенціалу знаходиться поза зонами впливу комунікацій 
високого рівня ієрархії, слід поглибити аналіз та деталі-
зувати рішення (моделювання) транспортних зв’язків на 
нижчих ієрархічних рівнях. 

3) Виділення та формування рекреаційних територій. 
Для моделювання просторової організації та розвитку мі-
стобудівних систем окремих територій та об’єктів важли-
ве значення має рекреаційний потенціал. Ці питання роз-
глядаються, як правило, на макрорівні в концепції схем 
просторового планування областей та великих рекреацій-
них територій. При розробці локальних планів (страте-
гіях розвитку громад тощо), зокрема гірських, важливо 
враховувати статус і рекреаційну привабливість зон. Мо-
делювання можна здійснити в такій послідовності: тери-
торіальні громади подають запит на отримання відпо-
відного статусу (опираючись на наукові обґрунтування). 
Тут враховується система показників (чистота повітря, 
наявність мінеральних рекреаційних ресурсів, паркових 
зон, наявність і стан готелів та об’єктів відпочинку, ту-
ристичні маршрути, економічна значимість туризму для 
території, природна привабливість ландшафту, наявність 
місць, важливих для пізнавального туризму) тощо. 

Як правило, ця множина характеристик і показни-
ків території може бути згрупована в критерії, які ха-
рактеризують: значимість рекреації для території; при-
родно-ландшафтну привабливість; культурно-історичну 
цінність; наявність рекреаційної інфраструктури; роз-
винутість соціальної та інженерної інфраструктури на 
території; вигідність положення, зокрема розвинутість 
зв’язків з іншими регіонами та на внутрішньообласному 
рівнях, близькість місць концентрації рекреантів.

На наступному етапі здійснюється оцінка території 
за інтегральними показниками наявного рекреаційного 
потенціалу та ефективністю його використання, а також 
складається карта привабливості й рекреаційного потен-
ціалу ландшафту. Територіальна громада відповідно до 
обґрунтованих критеріїв оцінює свій потенціал, а шляхом 
попарного порівняння окремих складових визначає різні 
зони, важливі для рекреації (туризму). 

На основі такого аналізу моделюються (обґрунтову-
ються) заходи з приведенням до відповідності рекреацій-
ної інфраструктури, наприклад, готельного господарства 
у зонах з різним рекреаційним (туристичним) потенці-
алом. Нематеріальні складові в цьому аналізі й обґрун-
туванні рішень відіграють особливе значення, зокрема, 
такі характеристики, як ментальність, активність, ініці-
ативність та ін. мешканців. Вони включаються як в ре-
гіональний потенціал, так і в оцінку стану рекреаційної 
інфраструктури, окреслення перспектив розвитку нових 
видів рекреації.

4) Моделювання охорони природи в просторовому пла-
нуванні та містобудівній діяльності особливо актуально 
у зв’язку з унікальними природно-ландшафтними умо-
вами регіону та загрозами їх збереження. Планування 
охорони природи в містобудуванні та архітектурі тісно 
пов’язане з формуванням рекреації та  проектуванням, 
яке має виконуватись для різних територіальних рівнів: 
ландшафтна програма, рамкові ландшафтні плани для 
планування окремих регіонів, ландшафтні проекти для 
окремих територіальних громад. Зміст рамкових ланд-
шафтних планів – взявши до уваги всю множину при-
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родно-ландшафтних та умов землекористування, вияви-
ти конфлікти на території через призму охорони природи 
та обґрунтувати природоохоронні заходи в просторовій 
організації та розвитку територій. Така робота передба-
чає збір природоохоронних даних, аналіз наявних планів 
і конфліктів та прийняття на цій основі рішення стосов-
но важливості певних територій. Відбувається нанесення 
цієї інформації на карти, пристосування до методики мо-
делювання та завдань архітектурно-містобудівного про-
ектування.

У практиці визначення пріоритетних територій при-
родоохоронних об’єктів відбувається шляхом їх нане-
сення на карту у визначених межах (національні парки, 
біосферні резервати, території захисту боліт, гніздування 
птахів, місця розселення видів). Об’єднуючи ці терито-
рії, визначаються межі зон природоохоронних територій. 
По кожній з території формується таблиця даних, що її 
характеризують, описують наявні конфлікти та містять 
рекомендації (проектні пропозиції) щодо їх усунення.

Важливим є виділення цілісних (нерозділених) при-
родних комплексів. Розглядаються ліси, сільськогоспо-
дарські угіддя, що не розділені дорогами і поселеннями 
та творять цілісні природні комплекси. Ці території мають 
особливе значення для охорони природи і являються най-
важливішим шаром у природоохоронній інформації про-
сторового планування та містобудівного проектування.

До цього розділу відноситься і моделювання захисту 
територій від техногенних та природних ризиків, зокрема 
паводків, та їх врахування в містобудуванні й архітектурі. 
Паводок – це тимчасове затоплення територій. Завдання 
захисту територій полягає у стримуванні паводку, запо-
біганні лиху, створення місць для води, де вона завдасть 
найменшої шкоди. Традиційно передбачаються і вико-
ристовуються два види захисту:

– інженерний (греблі, дамби, протипаводкові мури). 
Це приводить до розливу води в інших місцях, існує та-
кож загроза пошкодження інженерних споруд;

– незабудова заплав, який вважається більш природ-
ним протипаводковим захистом (незабудова і вільний 
розплив заплав, створення басейнів–польдерів для від-
ведення води в часі паводку, збереження та відновлення 
природного стану води). Такий захист передбачає вилу-
чення значних територій від інтенсивного (містобудівно-
го, сільськогосподарського та ін.) використання з резер-
вуванням їх під протипаводкові заходи.

Моделювання зон паводків для питань просторово-
го планування передбачає:  збір інформації про паводки 
на проектованій території в минулому; аналіз території 
збору води (характер рельєфу, шляхи стану, висота па-
водків, потужність станів); аналіз ризиків затоплення; до-
слідження наявної інфраструктури, зокрема доріг, які бу-
дуть затоплені, що обмежить доїзд до окремих територій.

Обґрунтовуються, вибираються і впроваджуються ті 
заходи, які найдоцільніші в кожній конкретній ситуації, 
проте перевага надається природним заходам. Модель 
захисту території зобов’язує визначення зон затоплення 
і заборони забудови та трактування їх як умовні тери-
торії, що піддаються ризикам. Окрім того, моделюються 
зони загроз паводків, а також території затоплення у ви-
падку відмови інженерного захисту.

5) Моделювання сільськогосподарської складової в про-
сторовому плануванні та містобудуванні з урахуванням 
вимог нематеріального. Підкреслимо, що для областей ре-
гіону характерний: низький рівень забезпечення населен-
ня сільськогосподарськими угіддями; подрібнена струк-
тура угідь; включення у їх структуру природних об’єктів; 
складність рельєфу для значної частини території облас-

ті; низький рівень ефективності використання та значний 
відсоток залишених земель.

Метою моделювання є обґрунтування рішень щодо 
виділення пріоритетних і умовних територій сільсько-
господарського використання. Моделювання відбуваєть-
ся відповідно до розробленої методики і теоретичних за-
сад у такій послідовності:

– на першому етапі передбачається впорядкування ін-
формаційних даних. Існують вимоги: уникнення подвій-
ної роботи і використання вже існуючих напрацювань; 
обґрунтованості результатів; орієнтації проекту на пер-
спективу і гармонійний розвиток;

– на другому етапі доцільно здійснити збір та сис-
тематизацію картографічних даних (карта придатності 
земель для сільськогосподарського використання, карта 
землегосподарського використання, карта землекористу-
вачів та власників);

– третій етап – визначення пріоритетних, а також 
умовних територій;

– на завершальному етапі відбувається виконання 
плану сільськогосподарського землекористування. 

Пріоритетні території сільськогосподарського вико-
ристання – це землі вирощування багаторічних культур, 
сади, вирощування традиційних культур, площі у сівозмі-
ні для створення насіннєвого фонду. Їх моделювання пе-
редбачає виділення земель високої сільськогосподарської 
цінності, а також однорідних площ та узгодження земель 
різного режиму сільськогосподарського використання.

Критеріями для виділення територій як пріоритет-
них є: частка робочих місць у сільському господарстві 
в загальній кількості робочих місць та частка сільсько-
господарського продукту у загальному валовому про-
дукті території. У моделюванні сільського господарства 
нематеріальне є вирішальним і проявляється в поведінці 
людей, відношенні до власності та традицій, «землееконо-
мічності» менталітету мешканців різних територій.

6) Моделювання індустріальних площ у плануванні 
та містобудівному проектуванні. Ця частина роботи по-
лягає у визначенні осей розвитку та виділенні територій 
технопарків відповідно до спеціальних досліджень. Слід 
підкреслити, що існують вимоги до локалізації технопар-
ків (мах 5 км від автостради, поза населеними пунктами, 
поблизу центрального міста високого рівня тощо), а тери-
торія має відповідати вимогам до індустріальної забудо-
ви (мати відповідний рельєф, добрий зв’язок і залізничне 
сполучення). 

На основі проведеного аналізу для задач моделю-
вання складається характеристика вибраних ділянок за 
системою показників, зокрема: конфігурація, характер 
рельєфу, наявність води  та заповідних територій, харак-
теристика ґрунтів, інфраструктури, наявної забудови, від-
даль до основних комунікацій, вокзалу, аеропорту тощо. 
На цій основі виконується підсумкова (комплексна) 
оцінка ділянки та розробляються варіанти підключення 
до зовнішніх транспортних комунікацій.

У плані розвитку територій визначаються ділянки ло-
кальних технопарків. Наявність таких напрацювань та їх 
розміщення в Інтернеті підвищує інтенсивну привабли-
вість регіону та окремих територій. Моделювання скеро-
ване на пошук площ для індустріальних парків у масш-
табі області та визначення основних осей розвитку. На 
рівні локальних планів (окремих територіальних громад 
чи їх груп) відбувається конкретизація. Важливо, щоб ці 
пропозиції враховувалися і на рівні локального проекту-
вання та при опрацюванні генпланів населених пунктів. 

Врахування нематеріальних чинників особливо ефек-
тивно проявляється на рівні вибору місця розташування 
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та проектування конкретних територій. Тут проявляється 
дія всіх складових нематеріальних чинників, зокрема за-
конодавчі умови, вимоги складної системи власності на 
землі, тощо.

7) Моделювання розвитку енергетичного та сировинно-
го забезпечення вирішується для кожного регіону індивіду-
ально, а стосовно Карпатського перспективним є розвиток 
вітрової енергетики. Досвід європейських країн в орга-
нізації цієї галузі особливо корисний, адже саме вітрова 
енергетика визнана пріоритетною. Необхідно спростити 
допуски для спорудження вітряків, надати матеріальну 
підтримку постачання вітрової енергії та сформувати рам-
кові умови її розвитку. У цій сфері виділяються дві групи 
проблем, які містять нематеріальну складову: ставлення 
громадськості та ситуація на окремих ділянках. За вихід-
ну умову має бути взята вимога збільшення виробництва 
енергії на основі відновлювальних джерел.

Моделювання розвитку цієї сфери полягає у вибо-
рі ділянок, що базується на аналізі просторової ситуа-
ції – режиму вітрів (карта вітрів); наявної інфраструк-
тури з можливістю під’єднання до мережі; створення 
ландшафтної карти та виділення можливих ділянок для 
локалізації об’єктів; виявлення конфліктних ділянок 
і зон, у т.ч. естетичного, що пов’язується з руйнуванням 
ландшафтів (розселення – природа – загосподарювання); 
індивідуальний аналіз вибраних ділянок; визначення прі-
оритетних територій для використання для цмх цілей.

Аналіз ландшафтів передбачає вивчення естетики 
краєвидів; перспектив рекреаційного освоєння та атрак-
ційності ландшафтів. Більша частина краєвидів окремих 
зон включає у свій образ вітряки. Така галузева карта 
локалізації вітряків передбачає визначення зон пріори-
тетного та умовного використання з урахуванням вимог 
та обмежень, що істотно звужує зони цих територій. Об-
меження стосуються буферних зон навколо населених 
пунктів, віддалі від доріг, трубопроводів, а також захис-
них зон аеропортів тощо.

Також слід мати на увазі, що моделювання розвитку 
системи передбачає узгодження різних інтересів, усунен-
ня можливих і наявних конфліктів, диференціацію тери-
торій за режимами використання. Це створює сприятли-
ві умови для конкретизації проектних рішень забудови 
та використання територій, а також правил її «функці-
онально-правового зонування». Такий підхід дозволить 
об’єднати галузеві складові й пов’язати схеми планування 

територій різної ієрархії з правилами, чіткіше обґрунту-
вати регламенти на забудову й використання територій 
з процедурно-правовими й іншими нематеріальними ас-
пектами. 

Висновки
Таким чином, у моделюванні містобудівних систем 

оцінку рішень доцільно здійснювати за цими критерія-
ми гармонійності, кожен із яких включає й нематеріальні 
характеристики. Узагальнений критерій гармонійності 
виводимо за сумою часткових показників. Гармонійна 
система забезпечує найкращі співвідношення між цими 
складовими. Міра досконалості системи визначається як 
співвідношення реальної до потенційно-можливої гармо-
нійності, тому гармонійна просторова організація – це 
ідеальні співвідношення між вимірами простору. Напри-
клад, невідповідні умови приводять до відсутності мож-
ливостей людині реалізувати свій потенціал. Таким чи-
ном ми обґрунтовуємо ідею компромісу в моделюванні 
розвитку містобудівних систем. 

Нематеріальний феномен чітко пов’язаний з потреба-
ми людини. В людині закладена різноманітність і багато-
рівневість потреб (фізіологічних, соціальних, духовних). 
Потребам властива змінність, коли задоволення потреб 
на певному проміжку часу не означає їх усунення зага-
лом. Потреби пов’язані не лише з затратами ресурсів, але 
й з розкриттям у духовній і культурній сферах та пов’я-
зані з ментальністю народу. Відповідно, і моделювання 
розвитку містобудівних систем має базуватись на систе-
мі духовних і моральних цінностей. Український народ 
складається з багатьох груп, формування яких відбува-
лося під впливом різних культур. Можна констатувати 
багату і цікаву його культуру, яка має свій власний стри-
жень. Відповідно витворився і своєрідний тип просторо-
вої організації середовища екзистенції людей, власний 
тип організації простору житла та діяльності.

Інтеграція галузевих моделей та введення нематері-
альних чинників у просторовому плануванні та архітек-
турно-містобудівній діяльності передбачає виявлення 
конфліктів у підходах до використання простору, роз-
робку заходів з їх усунення. Це дозволяє здійснити чітке 
зонування за пріоритетним та умовним використанням 
і виступає умовою розробки гуманізації забудови й вико-
ристання територій, узгодження планувальних, функці-
ональних та правових аспектів використання й охорони 
простору життєдіяльності людей.
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УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО В ФОРМИРОВАНИИ 
МОДЕЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УРБОСИСТЕМ

Аннотация. В статье раскрываются теоретико-методологические и практические подходы к организации 
моделей совершенствования и развития пространственных структур города. Акцентируется внимание на 
учете именно нематериальных факторов, которые являются проявлением духовности и отражают вну-
тренний мир человека. Реализовать нематериальное возможно путем достижения гармонии, которая явля-
ется закономерной в условиях сочетания материального и нематериального. Установлено, что интеграция 
отраслевых моделей и введение нематериальных факторов в пространственном планировании и архитек-
турно-градостроительной деятельности предполагает выявление конфликтов в подходах к использованию 
пространства, разработку мероприятий по их устранению.
Ключевые слова: нематериальное, пространственная структура города, урбосистема, модели  
развития, гармония.
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TAKING INTO ACCOUNT OF THE INTANGIBLE IN THE FORMATION 
OF A MODEL OF IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF URBOSYSTEMS

Abstract. The article reveals theoretical, methodological and practical approaches to organizing models for improving 
and developing the spatial structures of the city. Attention is focused on taking into account the non-material factors, 
which are a manifestation of spirituality and reflect the inner world of a person. It is possible to realize the intangible 
by achieving harmony, which is natural in a combination of the material and the intangible. It was found that the in-
tegration of industry models and the introduction of intangible factors in spatial planning and architectural and urban 
planning activities involves identifying conflicts in approaches to the use of space, the development of measures to 
eliminate them.
Key words: intangible, spatial structure of the city, urban system, development models, harmony.
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