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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ 

(КІНЕЦЬ XX – ПОЧАТОК XXI СТ.) 
 
Німецький філософ Фрідріх Вільгельм Шеллінг писав, що 

архітектура це музика в просторі. Ці слова справедливі, адже саме 
архітектурні пам’ятки доносять до нас величезний об’єм інформації про ту 
епоху та культуру, яку вони представляють. Тобто, ми розуміємо, якими 
інформаційними властивостями наділена архітектура. Виникає питання: 
«Що розповість про нас, нашу культуру та історію, сучасна архітектура? 
Яку інформації отримають про нас наступні покоління?». 

Архітектура пройшла досить складний шлях розвитку. В ній завжди 
поєднуються два елементи – суто мистецький і прагматичний. Будівлі 
покликані прикрашати міста й села, задовольняти матеріальні потреби 
людей. Але, крім того, архітектура може використовуватись і для 
досягнення певних ідеологічних цілей, і приносити естетичне 
задоволення [2, с.173]. 

Після здобуття Україною незалежності розпочався новий етап 
розвитку української архітектури. На певному етапі розвитку української 
архітектури 1990-х рр., стали спостерігатись прояви, зміст яких практично 
не відображав чогось, що пов’язане з радянським минулим. Таким чином 
стали зникати підстави називати таку архітектуру пострадянською.  

Прикладом поєднання постмодерну та сучасних архітектурних 
елементів є будівля Харківського історичного музею. У 2003 році 
реконструйований, а саме, споруджено нову скляну прибудову. Саме скло 
є домінуючим будівельно-оздоблювальним матеріалом XXI ст. [1, с. 35]. 

Сучасні архітектурні тенденції спостерігаються у торгово-
розважальних комплексах України. Бізнес-центр 101 Tower, побудований у 
2012 році. Простежуються характерні риси модерну – відмова від 
національних культурних особливостей і будь-яких різновидів історичного 
декору на користь прямих ліній та інших геометричних форм, легких і 
гладких поверхонь зі скла і металу. «Феріде Плаза» – торгівельно-
розважальний комплекс у Вінниці архітектора Олександра Коротких. 
Фасад комплексу оздоблений суцільним склом, на якому не видно швів 
з’єднання. «Океан Плаза» – найбільший в Україні торговельно-
розважальний центр. Відкритий 19 листопада 2012 року. 

Споруди ХХІ ст. є досить складними. Житловий комплекс на 
Кловському узвозі, складається з 48-поверхового житлового комплексу і 
18-поверхового офісного центру. На даному етапі споруда є найвищим 
хмарочосом в Україні. Будинок проектувався рівно на стільки поверхів, на 
скільки дозволили пілоти. Головний архітектор Андрій Мазур зазначає: 
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«Трохи вище хмарочоса вже літають літаки» [4, с. 43]. 
«Королівська вежа» – житловий комплекс в Донецьку. Відкритий у 

2008 році, був найвищою будівлею міста. В останні роки споруджено 
готельний комплекс «Вікторія» та бізнес-центр «Північний». 

Стадіон «Олімпійський» у Києві реконструйований у 2008–2011 
роках з метою підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу 
2012 року. Стадіон вирізняється особливим дизайном – дах будівлі 
виготовлений з напівпрозорої синтетичної мембрани, яка накриває всі 
місця глядачів. 

Житловий комплекс «Башти» – це 30-поверхові житлові башти-
хмарочоси на Дніпрі. Башти-близнята – найвищі будинки в Україні поза 
межами Києва. Проект хмарочоса розробили дніпровські архітектори: 
Олександр Дольник, Сергій Піщаний і Валентин Богманов. 

У названих об’єктах можна відзначити різноманітні прояви сучасної 
естетики, пошуки авторської архітектурної своєрідності, намагання 
врахувати існуюче історико-культурне середовище, по-новому вирішити 
проблему проектування будівель. Але, на жаль, інколи гонитва за «новим» 
призводить до появи в історичній забудові «модної» ерзац-архітектури – 
вчорашніх днів сучасного західного мистецтва [5, с. 15]. 

Отже, в сучасних умовах реконструкції міст надзвичайно гостро 
постає проблема гармонійного поєднання нової архітектури та існуючого 
історико-архітектурного середовища. Важлива культурно-екологічна 
проблема архітектури сьогодення – гармонізації нової забудови країни з 
унікальними природними ландшафтами та дорогоцінними пам’ятками 
історико-архітектурної спадщини. 
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