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АНОТАЦІЯ 

 

Приходько К. О. Формування дизайну інтер’єрів коворкінг-центрів (на 

прикладі міст України). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 

«Дизайн» (галузь знань 02 Культура і мистецтво). – Київський національний 

університет культури і мистецтв, Київ, 2022. 

Дисертація присвячена особливостям організації інтер’єру сучасного 

робочого простору на прикладі коворкінг-центрів в Україні та створення науково 

обґрунтованої методики, яка аргументує доцільні шляхи вирішення 

дизайнерських завдань в аспекті естетизації специфічного виду робочого 

простору. 

Наукова новизна полягає в тому, що дисертаційна робота є першим 

комплексним багатоаспектним дослідженням формування дизайну інтер’єрів 

коворкінг-центрів. 

Розглянуто основні теоретичні концепції, які стали підґрунтям для 

визначення інтер’єру коворкінг-центру як унікального виду художнього простору. 

Виявлено, що проблематика формування дизайну інтер’єру коворкінг-

центру наразі не отримала відповідного всебічного дослідження, оскільки 

швидкість розвитку практики перевищує теорію. Феномен коворкінгу є новою 

сферою наукового пізнання, тому в дослідженні дизайну інтер’єру коворкінг-

центру є багато прогалин, які необхідно заповнити, щоб цілісно зрозуміти це 

явище. У дисертаційній роботі значну увагу приділено специфіці культури 

коворкінгу, художнім особливостям коворкінг-простору та питанню залежності 

поведінки і працездатності людини від дизайну.  

Методологічні підходи до досліджуваної проблеми засновуються на 

теоретичній базі сучасного мистецтвознавства, що включає в себе концепції і 

прийоми таких гуманітарних наук та наукових дисциплін, як архітектура, дизайн, 

культурологія, філософія, психологія. 
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На основі аналізу теоретико-методологічних підходів до вивчення дизайну 

інтер’єру сучасного робочого простору уточнено визначення та сутність базових 

понять дослідження. Поняття «коворкінг» розуміємо як «нову форму міської 

соціальної інфраструктури, яка забезпечує контакти і співпрацю між людьми, 

ідеями та місцями для спілкування» (за Дж. Меркел); «коворкінг-простір» 

позиціюється як фізичний простір, в якому організовано офісні приміщення 

нового типу (окрім письмового столу з підключенням до Інтернет, 

безкоштовного Wi-fi, телефону, офісної техніки, містяться зони загального 

користування, кухня, кафе або бар, кімнати для відпочинку, догляду за дітьми та 

ін.); «коворкінг-центр» відповідно розуміємо як мультифункціональний заклад, у 

фізичному просторі якого поєднано робочий простір (тиха зона для роботи), 

подієвий простір (зона для проведення заходів та подій), конференц-зал (зона для 

переговорів); простір для відпочинку, а його резидентами можуть бути як 

окремі працівники або фрілансери, так і група працівників однієї компанії, які 

беруть конкретне місце або приміщення в межах коворкінг-простору в оренду, 

взаємодіють між собою, а іноді співробітничають.  

Під інтер’єром коворкінг-центру розуміємо внутрішній простір будівлі, 

його функціональну та архітектурно-художню організацію, а також комплекс 

засобів художньої виразності – меблі, обробку, декоративне оформлення. 

Дизайн середовища коворкінг-центру розглядаємо як комплексний дизайн 

простору та інтер’єру, що оточує користувачів цього робочого приміщення і 

розрахований на виконання естетичної, ергономічної та стилістичної функцій – 

задоволення потреб людини у красі, комфортних умовах для високої якості 

професійної діяльності й індивідуальних потреб. 

Поняття креативного середовища коворкінг-центру розглядається нами як 

предметно-просторове середовище, в процесі розробки та створення якого 

дизайнером враховано не лише специфіку філософії самореалізації, а й 

інструментарій для задоволення цієї потреби, що базується на унікальному 

поєднанні технічних, естетичних та художніх аспектів на основі 

антропоцентричного підходу. 
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Застосовано принципи наукової достовірності і всебічності, системний, 

дизайнерський та культурологічний підходи, онтологічний, аксіологічний, 

компаративний, історико-культурний, культуротворчий, соціокультурний, 

типологічний, композиційний, формально-стилістичний, а також метод 

мистецтвознавчого аналізу. 

Дослідження дизайну інтер’єру коворкінг-центру в Україні здійснено за 

напрямами: морфологія простору (архітектура інтер’єру коворкінг-центру, його 

просторово-планувальні рішення, розміри, форма приміщень та ін.); знаково-

символічні характеристики (предметне наповнення, колір, світло, фактура, форма 

та величина простору, тобто виражальні елементи інтер’єру, які пов’язані між 

собою дизайном відповідно до певного сенсу); феноменологічний аспект (художні 

прийоми, способи та засоби, що дозволяють досягти індивідуальності, 

оригінальності, унікальності та неповторності дизайну інтер’єру коворкінг-

центру) (за О. Єфремовою).  

В осмисленні історичних передумов розвитку коворкінг-центрів 

проаналізовано еволюцію робочого середовища ХХ – початку ХХІ ст. і 

встановлено, що відмінною особливістю сучасних офісних об’єктів є 

комплексний підхід до організації простору – створення ділового середовища, що 

забезпечує ефективну діяльність і поєднує просторові, технологічні, технічні та 

емоційні параметри. Зроблено висновок, що поява коворкінг-центру є логічним 

продовженням процесу еволюції робочого місця, а його дизайн зумовлюється 

технічним прогресом і новими соціокультурними завданнями, а також є 

своєрідним продовженням культурно-художніх програм, розроблених у 

минулому.  

Виявлено фактори впливу на формування специфіки дизайну інтер’єру 

коворкінг-центру: економічні та науково-технічні досягнення, суспільно-

політичні та соціокультурні події, феноменальні явища в художній культурі, 

психологічні особливості людини. Зроблено висновок, що дизайн коворкінг-

центру значно розширив предметні сфери дизайну, подолавши межі суть 
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проєктно-художньої діяльності, ставши ціннісною, естетичною, соціологічною, 

світоглядною та загальнофілософською концепцією сучасного способу життя.  

Визначено, що створення дизайнером креативного середовища коворкінг-

центру є результатом комплексного проєктування – спільної технічної, естетичної 

та художньої діяльності, основною властивістю яких є антропоцентричність. 

Дизайнер виходить виключно з потреб людини (у цьому випадку під час роботи), 

щоб уникнути небажаного адаптування відвідувачів коворкінг-центру до 

створеного ним середовища.  

Дослідження дозволило з’ясувати, що дизайн інтер’єрів коворкінг-центрів 

впливає на світосприйняття, настрій та працездатність особистості і 

розробляється з метою створення специфічної атмосфери відповідно до основних 

потреб відвідувачів та форми їх діяльності, реалізуючись завдяки схемі 

функціонального покращення, естетичного збагачення та поліпшення психології 

внутрішнього простору.  

Завдяки застосуванню системного підходу до проєктування, що передбачає 

урахування функціонально-технологічних та соціально-культурних факторів, 

досягається функціональність, художній образ, забезпечення необхідних умов для 

підвищення працездатності, зручність використання, безпека й естетичне 

задоволення від перебування у просторі коворкінг-центру та взаємодії із 

предметами.  

Виявлено, що діяльність дизайнера в контексті створення гармонійного 

середовищного простору коворкінг-центрів передбачає урахування 

психосоціальних (статус, персоналізація, конфіденційність), корпоративних 

(мобільність, стійкість, образ) та фізичних (доступність, природність, баланс або 

кінестетика, запах, тактильні відчуття та ін.) аспектів. 

Розглянуто практичні питання вирішення інтер’єрів коворкінг-центрів у 

аспекті архітектурно-художньої та естетичної цінності їх наочно-просторового 

середовища. Унаочнено, що реконструкція та реновація будівель під коворкінг-

центр забезпечує збереження історичної забудови, нове використання морально 

застарілих будівель; вирішується реорганізація промислових майданчиків. 
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Основна робота у випадку використання реконструйованого фонду пов’язана з 

адаптацією об’ємно-просторової структури будівлі до нових функціональних, 

технологічних та організаційних вимог. 

Факторами, сукупність яких визначає особливості формування об’єктів 

коворкінг-центру, є містобудівні, пов’язані з розміщенням коворкінг-центру в 

структурі міста (розміщення коворкінг-центру в планувальній структурі міста, 

розміщення у функціональній структурі міста – на територіях промислових, 

складських або ділових зонах, а також на територіях із багатофункціональною 

забудовою; розміщення в транспортній структурі міста; розмір території 

коворкінг-центру; вплив природного ландшафту; умови будівництва), та 

внутрішні фактори, що відображають правила організації бізнесу та специфіку 

діяльності коворкінгу (класифікація офісних будівель; розмір компаній-власників 

або компаній-орендаторів; умови власності; напрям діяльності компанії).  

Доведено, що найбільш поширеною планувальною схемою вітчизняних 

коворкінг-центрів є комбінована планувальна схема, яка відповідає здійсненню 

командної та індивідуальної роботи, організації зон вільного спілкування, 

гнучкості, можливості трансформації внутрішнього простору.  

На основі аналізу коворкінг-центрів в Україні виявлено, що формування 

дизайну інтер’єрів відбувається відповідно до специфіки функціонального 

призначення середовища: надання робочого місця, простору для проведення 

презентації, конференції, проведення концертів та перегляду фільмів, арт-

простору для проведення виставок та аукціонів, показу мод, відпочинку 

резидентів та ін. 

З’ясовано особливості колористичної складової дизайну інтер’єру та 

виявлено естетико-художні особливості колірного рішення сучасної робочої зони 

на прикладі коворкінг-центрів в Україні. 

Доведено, що у контексті розробки дизайну коворкінг-центру підхід до 

колористичного вирішення інтер’єру базується передусім на прагненні створення 

атмосфери, яка сприяє появі позитивних емоцій, надихає робітників на 

співробітництво та продуктивність. Дослідження засвідчило, що багатим творчим 
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джерелом формування художнього образу інтер’єру коворкінг-центру є архетипи, 

які залучаються до образно-асоціативних пошуків дизайнерами. Колористична 

складова не обмежується характерними гамами, що відповідають останнім 

тенденціям, – вона значно ширша і демонструє різновекторність дизайнерських 

пошуків. 

З’ясовано особливості стилетворення в інтер’єрі дизайну коворкінг-центру, 

основні дизайнерські принципи і засоби його створення. Виявлено, що факторами 

впливу на формування та розвиток стилю в дизайні інтер’єру коворкінг-центру є: 

історико-культурні, культурно-релігійні, національно-ідентифікаційні, 

регіонально-брендингові, природно-географічні, політичні, проте у процесі 

стилетворення найважливіше місце належить фактору впливу споживчої 

поведінки. Модними тенденціями сучасного інтер’єру коворкінг-простору є 

поєднання частин, колірних акцентів, простота у кольорі, формі, об’ємі та 

наповненні; великі простори та повітря в інтер’єрі. Це простежується в таких 

стилях інтер’єру, як лофт, мінімалізм, хайтек.  

На основі аналізу дизайну інтер’єрів коворкінг-центрів «True Office», 

«BeeWorking», «Blockchain hub», «Creative State of Arsenal», «tceh perk – office 

space club», «LOFTI SPACE», «Коворкінг Платформа Леонардо», «Creative 

Quarter», «Creative State of Dnipro», «Bazis Coworking», «Startup Depot», «Regus», 

«Коофіс», «Спейс» та ін. виявлено, що вітчизняні дизайнери тяжіють до 

вирішення зон коворкінг-просторів у стилі модерн, постмодернізм, ар-деко, поп-

арт, хайтек, лаунж, лофт, мінімалізм. Констатовано, що для концепції відкритого 

простору характерне вільне та плавне змішання стилів у дизайні інтер’єру (у 

багатьох коворкінг-центрах типовим є поєднання елементів стилю ар нуво, лофт, 

мінімалізм, хайтек). 

Виявлено, що основними тенденціями дизайну інтер’єру ковокрінг-центрів 

є: еклектика (використовує ресурси історії та адаптується до сучасного 

використання), історизм (виступає за використання популярних в минулому 

стилів, історичних елементів, що відхилені сучасним рухом), орнаменталізм (в 

інтер’єрах використоуються кольорові відтінки, трафарети, шпалери, ущільнений 
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контурний орнамент, фронтони, перемички, колони, фрески та молдінги), 

контекстуалізм (інтегрує існуюче навколишнє середовище з запропонованою 

новою структурою).  

Доведено, що авторська розробка дизайну інтер’єру коворкінг-центру 

передбачає вибір будь-якого сучасного стилю відповідно до авторського бачення 

креативного простору, наприклад, модерн, ар деко, мінімалізм, лофт, хайтек та ін. 

На основі проведеного стилістичного аналізу вітчизняних коворкінг-центрів 

виявлено, що здебільшого дизайнери надають перевагу стилям мінімалізм, лофт 

та індастріал, що пов’язано з характерними рисами стилістики, передусім 

стриманістю та свободою. 

З’ясовано, що сучасний інтер’єр коворкінг-центру є гнучкою системою 

значень, що відображають художні, соціокультурні та філософсько-естетичні 

уявлення суспільства перших двох десятиліть ХХІ ст. 

Констатовано, що дизайнер формує переваги більшості резидентів центру 

для задоволення їх матеральних та духовних потреб. Від його творчості залежить 

напрямок розвитку споживацького попиту і водночас в розробленому ним 

інтер’єрі ковокрінг-центру відображується реальний рівень естетичного розвитку 

резидентів, домінуючі суспільні смаки, естетичні принципи сучасників та традиції 

національної культури.  

Соціокультурна значущість дизайну коворкінг-центру пов’язана з тим, що 

дизайнер, в мисленні якого відображаються всі фундаментальні цінності та 

процеси, якими живе суспільство, певною мірою формує суспільні смаки.  

Ключові слова: коворкінг-центри, дизайн інтер’єру, робочий простір, 

креативне середовище коворкінг-центру, колір, освітлення, стиль, просторово-

планувальні рішення. 
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SUMMURY 

 

Prykhodko K. O. Formation of the coworking centres interior design (by the 

example of Ukrainian cities). – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy. Program subject area 022 – Design 

(Field of study 02 Culture and Arts), Kyiv National University of Culture and Arts, 

Kyiv, 2022.  

The thesis is devoted to the organization peculiarities of the modern workspace 

interior on the example of coworking centres in Ukraine and the creation of 

scientifically sound methods that argue appropriate ways to solve design problems in 

terms of aestheticizing a specific type of workspace. 

The scientific novelty is that the thesis is the first comprehensive multifaceted 

study of the formation of interior design coworking centres. 

The main theoretical concepts that became the basis for defining the interior of a 

coworking centre as a unique type of artistic space are considered.  

It was found that the problem of forming the interior design of the coworking 

centre has not yet received a comprehensive study, as the speed of practice development 

exceeds the theory. The phenomenon of coworking is a new field of scientific 

knowledge, so there are many gaps in the study of interior design coworking centres 

that need to be filled to fully understand this phenomenon. In the thesis, considerable 

attention is paid to the specifics of coworking culture, artistic features of coworking 

space and the question of the dependence of human behaviour and ability to work on the 

design.  

Methodological approaches to the research problem are based on the theoretical 

basis of modern Art History, which includes concepts and techniques of such 

humanities and scientific disciplines as Architecture, Design, Cultural Studies, 

Philosophy, and Psychology.  

Based on the analysis of theoretical and methodological approaches to the study 

of interior design of a modern workspace, the definition and essence of the basic 

concepts of the study were clarified. We understand the term "coworking" as "a new 
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form of urban social infrastructure that provides contacts and cooperation between 

people, ideas and places for communication" (according to J. Merkel); "co-working 

space" is positioned as a physical space in which office premises of a new type are 

organized (in addition to a desk with an Internet connection, free Wi-fi, a telephone, 

office equipment, there are common areas, a kitchen, a cafe or bar, lounges , childcare, 

etc.); "co-working center" is accordingly understood as a multifunctional institution, in 

the physical space of which a workspace (a quiet area for work), an event space (an area 

for events and activities), a conference hall (an area for negotiations) is combined; a 

space for recreation, and its residents can be both individual employees or freelancers, 

and a group of employees of the same company who rent a specific place or premises 

within the coworking space, interact with each other, and sometimes collaborate. 

Under the interior of the coworking centre, we understand the interior of the 

building, its functional and architectural and artistic organization, as well as a set of 

means of artistic expression: furniture, decoration, and decorative design.  

We consider the design of the coworking centre environment as a complex design 

of space and interior that surrounds the users of this work and is designed to perform 

aesthetic, ergonomic and stylistic functions - meeting human needs for beauty, 

comfortable conditions for high-quality professional activities and individual needs.  

We regard the concept of the creative environment of the coworking centre as a 

subject-spatial environment, in the process of development and creation of which, the 

designer takes into account not only the specifics of the self-realization philosophy but 

also tools to meet this need, which are based on a unique combination of technical, 

aesthetic and artistic aspects on the basis of an anthropocentric approach.  

The principles of scientific reliability and comprehensiveness, systemic, design 

and culturological approaches, ontological, axiological, comparative, historical and 

cultural, cultural, sociocultural, typological, compositional, formal and stylistic, as well 

as the method of art analysis, are applied.  

The study of the coworking centre interior design in Ukraine was carried out in 

the following areas: morphology of space (architecture of the coworking centre interior, 

its spatial planning solutions, size, the shape of the premises, etc.); sign-symbolic 
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characteristics (subject content, colour, light, texture, shape and size of the space, i.e. 

expressive elements of the interior, which are interconnected by design in accordance 

with a particular meaning); phenomenological aspect (artistic techniques, methods and 

means to achieve individuality, originality, uniqueness and originality of the coworking 

centre interior design) (according to O. Yefremova).  

In understanding the historical preconditions for the development of coworking 

centres, the evolution of the working environment of the 20th – early 21st century is 

analyzed. and found that a distinctive feature of modern office facilities is a 

comprehensive approach to the organization of space – creating a business environment 

that ensures efficiency and combines spatial, technological, technical and emotional 

parameters. It is concluded that the emergence of the coworking centre is a logical 

continuation of the workplace evolution, and its design is due to technological progress 

and new socio-cultural challenges, as well as a continuation of cultural and artistic 

programs developed in the past.  

Factors influencing the specifics formation of the coworking centre interior 

design: economic and scientific and technical achievements, socio-political and socio-

cultural events, phenomenal phenomena in art culture, and psychological characteristics 

of man. It is concluded that the design of the coworking centre has significantly 

expanded the subject areas of design, overcoming the essence of design and artistic 

activities, becoming a value, aesthetic, sociological, philosophical and general 

philosophical concept of modern life.  

It is determined that the creation of a creative environment of a coworking centre 

by a designer is the result of complex design – joint technical, aesthetic and artistic 

activities, the main feature of which is anthropocentrism. The designer is based solely 

on human needs (in this case during work) to avoid unwanted adaptation of visitors to 

the coworking centre to the environment he created. The study revealed that the interior 

design of coworking centres affects the worldview, mood and performance of the 

individual and is designed to create a specific atmosphere in accordance with the basic 

needs of visitors and their activities, implemented through the scheme of functional 
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improvement, aesthetic enrichment as well as enhancement of internal space 

psychology. 

 Due to the application of a systematic approach to design, which takes into 

account functional, technological and socio-cultural factors, functionality, and artistic 

image, providing the necessary conditions are achieved to improve efficiency, ease of 

use, safety and aesthetic pleasure of being in a coworking space and interacting with 

objects. 

 It was found that the designer’s activities in the context of creating a harmonious 

environment of coworking centres involve psychosocial (status, personalization, 

privacy), corporate (mobility, stability, image) and physical (accessibility, naturalness, 

balance or kinesthetics, smell, tactile sensations, etc.) aspects.  

The practical issues of solving the interiors of coworking centres in terms of the 

architectural, artistic and aesthetic value of their visual and spatial environment are 

considered. It is identified that the reconstruction and renovation of buildings under the 

coworking centre ensure the preservation of historic buildings, new use of obsolete 

buildings; reorganization of industrial sites are being solved. The main work in the case 

of the reconstructed fund use is related to the adaptation of the three-dimensional 

structure of the building to the new functional, technological and organizational 

requirements.  

Factors, the set of which determines the peculiarities of the formation of 

coworking centre facilities, are urban, related to the location of the coworking centre in 

the city structure (location of the coworking centre in the planning structure of the city, 

placement in the functional structure of the city – in industrial, warehouse or business 

zones, as well as in areas with multifunctional buildings; placement in the transport 

structure of the city; the size of the coworking centre; the impact of the natural 

landscape; construction conditions), and internal factors that reflect the rules of business 

organization and the specifics of coworking (classification of office buildings; the size 

of the owners or tenants; conditions of ownership; direction of the company).  

It is proved that the most common planning scheme of domestic coworking 

centres is a combined planning scheme, which corresponds to the implementation of the 
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team and individual work, organization of free communication zones, flexibility, and 

the possibility of transforming the interior space.  

Based on the analysis of coworking centres in Ukraine, it was found that the 

formation of interior design is under the specifics of the functional purpose of the 

environment: providing a workplace, space for presentations, conferences, concerts and 

movies, art space for exhibitions and auctions, fashion shows, a recreation of residents, 

etc. 

 The peculiarities of the colour component of interior design are clarified and the 

aesthetic and artistic features of the colour scheme of the modern work area are revealed 

by the example of coworking centres in Ukraine.  

It has been proven that in the context of coworking centre design, the approach to 

colour interior design is based primarily on the desire to create an atmosphere that 

promotes positive emotions, and inspires workers to cooperate and productivity. The 

study showed that the rich creative source of the artistic image of the coworking centre 

interior is archetypes, which are involved in the image-associative search of designers. 

The colour component is not limited to the characteristic scales that meet the latest 

trends - it is much wider and demonstrates the diversity of design searches.  

The peculiarities of styling in the interior design of a coworking centre, the basic 

design principles and the means of its creation are clarified. It is revealed that the factors 

influencing the formation and development of style in the interior design of the 

coworking centre are: historical-cultural, cultural-religious, national-identification, 

regional-branding, natural-geographical, and political, but in the styling process, the 

most important place belongs to the impact of consumer behaviour. The fashion trends 

of modern coworking space interior are a combination of parts, colour accents, 

simplicity in colour, shape, volume and filling; large spaces and air in the interior. This 

can be seen in interior styles such as loft, minimalism, high-tech, eco-style and 

postmodernism. 

Based on the analysis of the interior design of coworking centres «True Office», 

«BeeWorking», «Blockchain hub», «Creative State of Arsenal», «TCEH – office space 

club», «LOFTI SPACE», and «Coworking Platform Leonardo», «Creative Quarter», 
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«Creative State of Dnipro», «Bazis Coworking», «Startup Depot», «Regus», «Koofis», 

Coworking Center «Space», etc. it was found that domestic designers gravitate to the 

solution of zones of co-working spaces in the style of modern, postmodernism, art deco, 

pop art, hi-tech, lounge, loft, minimalism. It was established that the concept of open 

space is characterized by a free and smooth mixing of styles in interior design (in many 

coworking centers, a combination of elements of art nouveau, loft, minimalism, high-

tech style is typical). 

It was revealed that the main trends in the interior design of kokovring centers 

are: eclecticism (uses the resources of history and adapts to modern use), historicism 

(advocates the use of styles popular in the past, historical elements rejected by the 

modern movement), ornamentalism (in the interior where color shades, stencils, 

wallpaper, compacted contour ornament, pediments, lintels, columns, frescoes and 

moldings are used), contextualism (integrates the existing environment with the 

proposed new structure). 

It has been proven that the author's development of the interior design of the 

coworking center involves the choice of any modern style in accordance with the 

author's vision of the creative space, for example, modern, art deco, minimalism, loft, 

hi-tech, etc. Based on the conducted stylistic analysis of domestic co-working centers, it 

was found that mostly designers prefer minimalism, loft and industrial styles, which is 

related to the characteristic features of the style, first of all, restraint and freedom. 

It was found that the modern interior of the co-working center is a flexible system 

of meanings that reflect the artistic, socio-cultural and philosophical-aesthetic ideas of 

the society of the first two decades of the 21st century. 

It was established that the designer shapes the preferences of most residents of the 

center to meet their material and spiritual needs. The direction of the development of 

consumer demand depends on his creativity, and at the same time, the interior of the 

kokovring center, designed by him, reflects the real level of aesthetic development of 

residents, dominant social tastes, aesthetic principles of contemporaries and traditions of 

national culture. 
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The socio-cultural significance of co-working center design is related to the fact 

that the designer, whose thinking reflects all the fundamental values and processes by 

which society lives, to a certain extent forms public tastes. 

Keywords: co-working centers, interior design, work space, creative co-working 

center environment, color, lighting, style, spatial planning solutions. 
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ВСТУП 

 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. За останні кілька років 

уявлення про офісне життя та роботу на фрилансі суттєво змінилося. Усе частіше 

у бізнес-середовищі популярності набувають сучасні платформи для роботи 

офісних працівників, бізнесменів та підприємців – коворкінг-центри.  

Коворкінг – це новаторська концепція організації робочого процесу, 

відповідно до якої велика кількість людей працює над власними, незалежними 

один від одного, проєктами в одному просторі з метою отримання таких переваг, 

як: економія коштів за рахунок порівняно невеликої орендної плати, робота в 

креативному середовищі, позитивний вплив співтовариства.  

Розвиток коворкінг-центрів у світі в цілому та в Україні зокрема 

безпрецедентний за швидкістю і масштабом. Основні тенденції перших 

десятиліть ХХІ ст. ознаменували новий етап у розвитку дизайну коворкінг-центру 

– нині він повинен ефективно вирішувати робочі, соціокультурні, психологічні, 

художньо-естетичні та інші завдання, оскільки як ніколи раніше орієнтований на 

людину та її потреби. Позитивне і креативне середовище є однією із головних 

переваг сучасних коворкінг-центрів, оскільки саме творча і відкрита атмосфера на 

робочому місці сприяє необхідному балансу між роботою і особистим життям, 

посилює працездатність. 

Активний розвиток цього бізнес-простору на сучасному етапі зумовлює 

необхідність розробки та моделювання креативного і функціонального інтер’єру, а 

також звернення до найкращих взірців закордонного досвіду. 

В сучасному урбаністичному просторі України представлено багато 

коворкінг-центрів, успішність яких безпосередньо пов’язана з дизайном 

інтер’єрів, що надає унікальної особливості, визначає індивідуальний стиль, 

відображає бренд та особистість компанії. Водночас, незважаючи на активну 

увагу до теми коворкінг-центрів у засобах масової інформації, в науковій 
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спільноті означена проблематика лише починає отримувати відповідне 

висвітлення, а проблема формування дизайну інтер’єру коворкінг-центрів і досі 

не стала предметом окремої дисертаційної роботи. 

Це зумовлює нагальну необхідність розширення чинної наукової бази 

матеріалами, що розкривають закономірності організації інтер’єру сучасного 

робочого простору на прикладі коворкінг-центру та створення науково 

обґрунтованої методики, яка аргументує доцільні шляхи вирішення 

дизайнерських завдань в аспекті естетизації специфічного виду робочого 

простору. Комплексного теоретичного осмислення наразі потребує проблематика, 

що охоплює багатоаспектність взаємодії людини з робочим предметно-

просторовим середовищем у цілому та питання створення креативного 

середовища в коворкінг-центрі зокрема.  

Актуальність дослідження полягає в необхідності окреслення основних 

тенденцій формування дизайну інтер’єру коворкінг-центру як середовища 

задоволення утилітарних та ергономічних потреб, а також виявлення факторів 

впливу на розробку дизайну інтер’єру коворкінг-центру в контексті 

конструктивних характеристик робочого простору. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі дизайну і технологій відповідно до напряму 

наукових досліджень Київського національного університету культури і мистецтв 

«Мистецтво як предмет комплексного дослідження: теорія, історія, практика» 

(номер державної реєстрації 0118U100122). 

Мета дослідження – визначити основні засади формування дизайну 

інтер’єрів коворкінг-центрів на прикладі міст України. 

Досягнення поставленої мети зумовило вирішення таких дослідницьких 

завдань:  

– дослідити стан наукової розробки теми дисертації та проаналізувати 

джерельну базу дослідження; 

– уточнити понятійно-категоріальний апарат предметної сфери 

дослідження, охарактеризувати теоретико-методологічну основу та розробити 
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методологію, що дозволяє виявити основі засади формування дизайну інтер’єрів 

коворкінг-центрів на прикладі коворкінгів в Україні; 

– окреслити історичні передумови розвитку коворкінг-центрів у 

контексті еволюції робочого середовища ХХ – початку ХХІ століття; 

– обґрунтувати основні тенденції формування дизайну інтер’єру 

коворкінг-центру нового типу як середовища задоволення утилітарних та 

ергономічних потреб; виявити фактори впливу на розробку дизайну інтер’єру 

коворкінг-центру в контексті конструктивних характеристик робочого простору; 

– проаналізувати тенденції та закономірності організації креативного 

простору сучасного інтер’єру коворкінг-центру;  

– розглянути практичні питання вирішення інтер’єрів коворкінг-центрів 

у аспекті архітектурно-художньої та естетичної цінності їх наочно-просторового 

середовища; 

– з’ясувати естетико-художні та стилістичні особливості колористичної 

складової дизайну інтер’єру, зокрема сучасної робочої зони в інтер’єрі на прикладі 

коворкінг-центрів в Україні, та розкрити основні дизайнерські принципи і засоби 

їх створення. 

Об’єкт дослідження – дизайн інтер’єрів коворкінг-центрів. 

Предмет дослідження – особливості формування дизайну інтер’єрів 

коворкінг-центрів в Україні. 

Методи дослідження. Дослідження базується на принципах наукової 

достовірності та всебічності, системному підході до вирішення поставлених 

завдань, що дозволило розглянути дизайн інтер’єру коворкінг-центру як цілісне 

явище, а також дизайнерському та культурологічному підходах.  

Серед загальнонаукових методів застосовано: онтологічний (у межах 

осмислення буття коворкінг-центрів у сучасній бізнес-реальності), аксіологічний 

(у сенсі виявлення ціннісних характеристик такого середовища), компаративний 

(задля порівняння в історичній ретроспективі окремих етапів розвитку коворкінг-

центрів), історико-культурний (для розуміння особливостей еволюції робочого 

простору ХХ – початку ХХІ ст. та передумов виникнення коворкінгу), 



24 
 

культуротворчий (у сенсі творення окремих культурних пластів в офісних 

приміщеннях, зорієнтованих на креатив), соціокультурний (у межах окреслення 

задоволення адресних запитів клієнтів різних соціальних прошарків, груп та 

субкультур у коворкінг-центрах). 

Серед наукових методів вжито: типологічний (у межах осмислення 

призначення і функції окремих зон коворкінг-центрів), композиційний (для 

виявлення особливостей робочого простору, факторів впливу та специфіки 

дизайну інтер’єру коворкінг-центру, аналізу різноманітних елементів дизайну у 

взаємозв’язку як складових єдиного цілого), формально-стилістичний (для 

осягнення сутності стилістичних прерогатив в оздобленні простору коворкінг-

центрів), а також метод мистецтвознавчого аналізу (дозволив розглянути фактори 

кольору, світла, лінеарних рішень, декоративних елементів у середовищі 

коворкінг-центрів, в яких віддзеркалюються такі категорії, як статика, динаміка, 

рух, час, простір, пляма, контраст, тональне вирішення тощо).  

Застосований у дисертації комплекс методів сучасного мистецтвознавства, 

спрямованих на теоретичне та історико-художнє осмислення тенденцій 

становлення вітчизняного дизайну інтер’єру коворкінг-центру, дозволив осягнути 

найбільш характерні приклади дизайнів коворкінг-центрів для виявлення їх 

особливостей і здійснити їх класифікацію задля визначення основних принципів 

формування виразного образу інтер’єру вітчизняного коворкінг-центру.  

При цьому варто відзначити важливість художньо-образного змісту в 

дизайні коворкінг-центру та знакових, диференціюючих функцій, що закладені в 

колориті та зонуванні інтер’єру коворкінг-центру, а також встановлення 

специфічних рис сприйняття кольору сучасною людиною, що базуються на ролі 

колориту в дизайні інтер’єру робочого простору та його художньо-естетичних 

закономірностей, що використовуються в сучасній практиці дизайну коворкінг-

центрів. 

Враховувався також психологічний фактор сприйняття інтер’єру у зв’язку з 

його особливостями впливу на людину, що виявлялося при зіставленні художніх 
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рішень в облаштуванні інтер’єрів коворкінг-центрів з метою осягнення та 

теоретичного обґрунтування основних тенденцій їх розвитку. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що: 

Уперше: 

– виявлено концептуальні особливості феномену «коворкінг», його 

категоріальні та аксіологічні ознаки, а також розроблено авторське визначення 

понять «ковокрінг-простір», «коворкінг-центр» та «креативне середовище 

коворкінг-центру»; 

– окреслено історичні передумови розвитку коворкінг-центрів у 

контексті еволюції робочого середовища ХХ – початку ХХІ століття; 

– обґрунтовано основні тенденції формування дизайну інтер’єру 

коворкінг-центру нового типу як середовища задоволення утилітарних та 

ергономічних потреб;  

– виявлено фактори впливу на розробку дизайну інтер’єру коворкінг-

центру в контексті конструктивних характеристик робочого простору; 

– проаналізовано тенденції та закономірності організації креативного 

простору сучасного інтер’єру коворкінг-центру;  

– розглянуто практичні питання вирішення інтер’єрів коворкінг-центрів 

у аспекті архітектурно-художньої та естетичної цінності їх наочно-просторового 

середовища; 

– досліджено семантичне значення кольору в дизайні інтер’єру 

коворкінг-простору;  

– проаналізовано інформативність кольору на основі трьох параметрів 

(тону, насиченості та яскравості);  

– розглянуто композиційно-декоративну функцію кольору;  

– виявлено естетико-художні особливості колірного рішення сучасної 

робочої зони на прикладі київських коворкінг-центрів та визначено пріоритетну 

колірну гаму, що сприяє підвищенню працездатності; 

– з’ясовано естетико-художні та стилістичні особливості дизайну 

інтер’єру на прикладі коворкінг-центрів в Україні та розкрито основні 
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дизайнерські принципи і засоби їх створення. 

Уточнено: 

– характерні стилістичні та художньо-образні риси інтер’єрів коворкінг-

центрів в Україні; 

– поняття «дизайн середовища», «інтер’єр коворкінг-центру», 

«комфортність», «комфортності громадського середовища коворкінг-центрів» як 

осередків задоволення соціокультурних потреб громадян та ін. 

Поглиблено: 

– класифікацію чинників дизайну громадського середовища; 

– типологію функціональних зон громадського середовища.  

Набуло подальшого розвитку: 

– положення декоративної стилізації коворкінг-центрів в Україні. 

Практичне значення очікуваних наукових результатів визначається його 

актуальністю, новизною та висновками.  

Отримана в результаті проведеного дослідження принципова модель опису 

дизайну інтер’єру коворкінг-центру в Україні, спрямована на формування 

цілісного уявлення про дизайн коворкінг-простору в контексті розвитку робочого 

середовища початку ХХІ ст., може стати основою для науково-методичних праць 

і побудови навчально-методичних комплексів на різних рівнях професійної 

підготовки дизайнерів та архітекторів.  

Результати дослідження можуть використовуватися як інформативний і 

методично-репрезентативний матеріал у практичній діяльності архітекторів та 

дизайнерів, оскільки дають можливість обирати найдоцільнішу, естетично і 

функціонально коректну модифікацію інтер’єрного простору коворкінг-центру, що 

сприятиме ухваленню обґрунтованих рішень і підвищенню ефективності творчого 

процесу в проєктуванні та створенні дизайну інтер’єру. 

Особистий внесок здобувача. Запропонована наукова праця – це 

самостійно виконане дослідження, у якому вперше у вітчизняному 

мистецтвознавстві комплексно досліджено основні засади формування дизайну 

інтер’єрів коворкінг-центрів на прикладі міст України. 
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Теоретичні та методологічні положення і висновки є результатом 

авторських досліджень. Публікації автора з теми дисертації – одноосібні, одна – у 

співавторстві. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дослідження доповідалися на науково-практичних конференціях: VI Міжнародна 

науково-практична конференція «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, 

інновації», Київ, 11–12 квітня 2019 р. (опубліковано тези); Всеукраїнська науково-

практична конференція «Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій», Київ, 18–

19 квітня 2019 р. (опубліковано тези); ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне 

партнерство», Київ, 10 листопада 2021 р. (опубліковано тези); Міжнародна 

наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні 

стратегії розвитку», Харків, 26–27 листопада 2020 р. (опубліковано тези); 

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Гостинність, сервіс, туризм: 

досвід, проблеми, інновації», Київ, 8–9 квітня 2021 р. (опубліковано тези); IV 

Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль «Нематеріальна 

культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, 

інновації», Київ, 20–21 травня 2021 р. (опубліковано тези). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації висвітлено в 11 

наукових працях. Серед яких: 4 статті видані у наукових фахових періодичних 

виданнях України, 1 стаття в іноземному науковому періодичному виданні, 6 

праць апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації і логіка викладу матеріалу зумовлена 

специфікою теми, метою і завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, 

трьох розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел (164 позиції) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 178 

сторінок, із них 141 сторінка основного тексту.  
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РОЗДІЛ 1 

 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ 

КОВОРКІНГ-ЦЕНТРІВ  

 

 

 

1.1. Дизайн коворкінг-центрів у сучасному науковому дискурсі: 

історіографія проблеми та джерельна база дослідження  

 

У другій половині 2000-х рр. у галузі підприємництва з’явилося відносно 

нове і багатообіцяюче явище – коворкінг-простори, або робочі простори на основі 

членства, в яких різні групи підприємців та інших нетрадиційних працівників 

працюють разом у спільному просторі [142, с. 28]. Ці люди зазвичай не можуть 

дозволити собі власний офісний простір, і, таким чином, коворкінг є економічно 

ефективним рішенням. На додаток до самого простору, коворкінг забезпечує 

вбудовану спільноту інших підприємців, які працюють окремо на власних 

підприємствах, але разом в одному місці. Загалом, коворкінг надає унікальні 

переваги, які можливі лише завдяки концентрації підприємців в одному 

фізичному просторі. Хоча коворкінг має значні перспективи, концепція все ще 

відносно нова.  

Протягом останніх 10–15 років кількість коворкінгів у світі різко зросла. 

Наприклад, щорічне глобальне дослідження коворкінгів (Global Coworking 

Survey) наводить наступні дані: 2008 р. існувало лише близько 160 коворкінгів у 

світі, тоді як у 2015 р. їх було вже понад 8900, а станом на грудень 2020 р. – 

26 300 [92].  

На думку дослідників, це безпосередньо пов’язано з посиленням інвестицій, 

наприклад, у 2017–2018 рр. «SoftBank» інвестував понад 7 мільярдів доларів у 

«WeWork» – провідного світового постачальника коворкінгів, що зробило його 

четвертим за вартістю стартапом у Сполучених Штатах Америки [96].  
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Загалом, збільшення кількості коворкінгів вважається однією з 

найпоширеніших тенденцій підприємницької діяльності, а кількість їх 

відвідувачів на 2020 р. становила понад 2 680 000 осіб [109]. 

Оскільки коворкінг стає все більш популярним, значна кількість 

спеціалізованих веб-сайтів, блогів, журналів та інших джерел розглядає останні 

тенденції дизайну інтер’єру коворкінгу з метою виявлення можливого впливу на 

розвиток дизайну робочого простору в найближчому майбутньому.  

Через свою поширеність, популярність і потенціал коворкінг стає все більш 

актуальним для теорії та практики дизайну інтер’єру робочого простору, але у 

науковому вимірі все ще лишається малодослідженим.  

Наукове осмислення всіх аспектів формування дизайну інтер’єру коворкінг-

центру вимагає звернення до широкого кола наукової та спеціальної літератури, 

присвяченої історії і теорії дизайну інтер’єру робочого простору початку ХХІ ст., 

а також теорії дизайну в цілому. 

Для здійснення комплексного дослідження обраної теми використано 

матеріали із джерел різного роду, жанру, глибини та широти проблематики. Серед 

цих робіт дослідження загального характеру, статті, присвячені вивченню та 

аналізу певних аспектів обраної теми, публікації та есе сучасних дизайнерів та ін. 

Специфіка теми дисертаційної роботи, а також необхідність аналізу і 

виявлення причин недостатнього висвітлення у вітчизняному та закордонному 

мистецтвознавстві досліджуваного в цій роботі питання зумовили хронологічний 

принцип побудови науково-бібліографічного огляду джерел та літератури з теми 

дисертації: 

1. Наукові праці, присвячені дослідженню різних аспектів формування, 

становлення та розвитку коворкінгу;  

2. Культурологічні дослідження та аналітичні праці, у яких 

розглядаються окремі аспекти розвитку коворкінгу та тенденції; 

3. Мистецтвознавчі праці вітчизняних та закордонних дослідників, у 

яких розглянуто проблематику; 
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4. Розвідки закордонних науковців, предметом дослідження яких стали 

різноманітні аспекти проєктування коворкінг-простору. 

З метою проведення комплексного аналізу формування дизайну інтер’єрів 

коворкінг-центрів на прикладі міст України вивчено праці провідних дослідників 

сучасної архітектури та дизайну, в яких розглядаються питання теорії і 

методології проєктування робочого простору. 

Типологію простору для спільної діяльності на робочому місці та 

сприйняття працівниками середовища спільної роботи досліджують І. Хуа, 

В. Лофтінесс, Р. Е. Краут та К. М. Пауел у науковій статті «Типологія планування 

простору для спільної роботи на робочому місці та сприйняття середовища 

співпраці користувачами» («Workplace Collaborative Space Layout Typology and 

Occupant Perception of Collaboration Environment») [100]. 

Дослідники надають широке уявлення про типи спільних просторів, де 

більшість співпраці та взаємодії на робочому місці відбувається за допомогою 

кількісних методів дослідження, і наголошують на тому, що існують суттєві 

відмінності між плануваннями робочих місць на основі відстані між робочими 

просторами і різноманітними просторами для спільної роботи, наприклад, 

приміщеннями для зборів, спільними службовими приміщеннями та побутовими 

приміщеннями, а розподіл та кількість простору для спільної роботи на робочому 

місці впливають на сприйняття працівниками того, як просторове робоче 

середовище підтримує або заважає спільній роботі. Вченими розглянуто різні 

типи просторів для співпраці, які виникають у робочому середовищі, і описано 

позитивні відносини в плануванні простору та посиленні комунікації. 

На додаток, у статті запропоновано конкретні рішення для планування 

робочого місця, що підтримує та розширює межі співпраці між людьми. Автори 

наголошують, що знання про планування простору та його позитивний вплив на 

посилення співпраці підтримують культурний зв’язок між соціальним контекстом 

і простором, оскільки, відповідно до культурної теорії Віллгейма, простір сприяє 

певному типу соціальної поведінки, яка впливає на культуру групи. І. Хуа 

стверджує, що «певні просторові налаштування хоча й не відповідають за 
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створення дій чи поведінки самі, можуть полегшувати або гальмувати бажану 

поведінку» [100, с. 431]. Тобто нова культура коворкінгу не існувала б без 

поведінкової мотивації людини поділитися своїми ресурсами та соціальними 

мережами.  

Аналізу особливостей сучасних офісів та дослідженню концепцій 

організації офісного простору присвячена стаття О. Ковальчук «Сучасні концепції 

організації офісного простору» [18]. Авторка виокремлює принципи організації 

офісних об’єктів і робочого простору як інструментів ефективності бізнесу, а 

також розглядає запропоновані принципи як критерії для оцінки ефективності 

проєктування офісів та міського розвитку навколишнього середовища, 

наголошуючи на тому, що більшість українських компаній «приділяють 

недостатньо уваги плануванню офісного простору» [18, с. 106]. 

Основні принципи формування архітектури громадських будівель різного 

типу, зокрема офісів, ділових центрів та багатофункціональних комплексів, 

аналізує С. Лінда у праці «Архітектурне проектування громадських будівель і 

споруд» [23]. 

Дослідженню соціальних просторів, створених на робочому місці з метою 

вивчення особливостей людської взаємодії із середовищем робочого простору, 

присвячена стаття Ж. Вішер «Статус Space Meet: проєктування продуктивності 

робочого місця» («Space Meet Status: Designing Workplace Performance») [122]. 

Авторка аналізує психологію людини на робочому місці та включає розгляд 

певних типів соціальної поведінки, що виникають на робочих місцях, шляхом 

вивчення різноманітних звичок і ритуалів, які впливають на культуру роботи.  

К. Спінуззі у науковій публікації «Робота разом: коворкінг як невід’ємна 

спільна діяльність» («Working alone together coworking as emergent collaborative 

activity») [111] досліджує коворкінг як діяльність шляхом розробки теорії 

діяльності четвертого покоління (4GAT), описуючи види діяльності, які існують у 

специфічних для коворкінгу середовищах. Дослідження показало, що не існує 

визначення коворкінгу через різні суб’єктивні аспекти інтерпретації того, як люди 

особисто використовують коворкінг, щоб принести користь своїй конкретній 
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діяльності. Співробітники мають різні потреби та очікування від коворкінгу, тому 

їх діяльність перетинається, але все ще не залежить одна від одної. Люди 

вибирають різні коворкінги, оскільки дизайн простору впливає на види 

діяльності, які віддають перевагу колегам для їх конкретної роботи.  

У контексті специфіки теми дисертаційної роботи особливу увагу приділено 

науковим працям закордонних вчених, проблематика яких корелює із проблемою 

формування дизайну інтер’єру коворкінг-центру.  

Історіографічний аналіз закордонної наукової літератури засвідчує, що 

більшість досліджень зосереджено на соціальному контексті коворкінгу. Однією 

із ґрунтовних праць, в якій автори зосереджують увагу на особливостях 

взаємозв’язку між неархітектурними рішеннями (соціальний контекст) та 

архітектурними рішеннями (наповнення простору), є монографія К. Гібберта, Т. 

Кімбла та Дж. Вайт «Прогнозування коворкінгу: архітектурні стратегії для вашого 

коворкінг-простору» («Forecasting Coworking: Architectural Strategies for your 

Coworking Space») [96]. Автори пропонують унікальні рішення для створення 

«продуманого, приємного та ефективного простору, який є специфічним для 

коворкінгу, сприятиме творчим процесам та максимізує потенціал «прискореної 

випадковості»» [96, с. 5]. Ця наукова праця суттєво посприяла розумінню 

просторових вимог, які спонукають до співпраці в коворкінгу. 

А. Бернхардт у дослідженні «Атмосфера коворкінг-простору роботи та 

спільноти. Про взаємодію підпорядкованих просторів та погляду на колег як на 

суб’єктів, які діють у просторі» («Coworking-Space-Atmosphären der Arbeit und 

Gemeinschaft. Zum Zusammenspiel von kuratierten Räumen und der Sicht der 

Coworkenden als raumhandelnde Subjekte») серед іншого зосереджує увагу на 

естетиці робочого простору коворкінг-центру [67]. 

Питання ергономічного дизайну робочих місць у коворкінгах досліджує 

С. Робельські, Дж. Де Джонс, В. Харт та С. Маш у науковій статті «Аналіз 

ергономічних характеристик робочого місця в коворкінгах» («Analyse 

ergonomischer Arbeitsplatzmerkmale in Coworking SpacesAnalysis of ergonomic 

workplace characteristics in coworking spaces») [139]. 
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Досить предметно проблематику дизайну коворкінг-простору аналізує К. 

Кінугаса-Цуй у монографії «Дизайн спільного робочого простору» («Co-Working 

Space Design») [105].  

Протягом останніх років різноманітні аспекти проблематики коворкінгу 

ставали предметом досліджень вітчизняних вчених – представників різних 

наукових напрямів. 

Так, наприклад, дослідженню коворкінгу у контексті пошуку та 

популяризації нових для вітчизняного простору способів організації освітнього 

простору для студентів із метою стимулювання у майбутніх фахівців прояву 

ініціативності присвячена наукова стаття О. Поліщук «Коворкінг для 

ініціативного студента педагогічного профілю: міф чи потреба часу?» [35]. 

Особливості функціонування та переваги креативного простору для вільної 

наукової, винахідницької творчої діяльності молодих учених і студентів на 

прикладі креативного простору молодих вчених «Науковий Андеграунд» в НТУ 

«ХПІ» розкриває В. Маліков у науковій статті «Заснування і розвиток креативних 

просторів для мотивації молодих учених в Україні» [25]. Серед іншого дослідник 

аналізує деякі аспекти діяльності київського коворкінгу «Часопис». 

Обґрунтуванню та розгляду переваг і недоліків роботи коворкінг-центрів, 

що впливають на підвищення ефективного використання робочого потенціалу в 

колективному просторі, присвячена наукова стаття Н. Янченко, І. Головко-

Марченко, А. Тихомирова та М. Ярець «Підвищення ефективності праці за 

рахунок коворкінг-центрів» [57]. На основі аналізу колективних просторів 

Харкова «Baobab EcoWorking» та «Шишка» дослідники роблять висновок, що 

коворкінг-центри позиціонуються на освітніх і мережевих програмах, 

допомагають знайомству резидентів між собою, побудові ділових зв’язків та 

подальшого розвитку.  

Вивченню процесу організації коворкінг-простору та його функціонування 

як інноваційного засобу під час управління трудовим потенціалом підприємства 

присвячено наукову статтю Х. Снігур «Коворкінг: переваги та недоліки в 

організації робочих місць» [52]. Визначаючи коворкінг-центр як новий робочий 
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простір, призначений для представників сучасних креативних та інноваційних 

професій, авторка наголошує на тому, що коворкінг «сприяє розвитку стартап-

культури (культура, яка будується або на основі нових інноваційних ідей, або 

технологій, що щойно з’явилися), надаючи не тільки всю необхідну 

інфраструктуру для розвитку нового проєкту і створюючи певну творчу 

атмосферу, а й формуючи креативну спільноту, члени якої можуть увійти в новий 

стартап-проєкт» [52, с. 118]. 

Питання особливостей дизайну коворкінг-центру у вітчизняному науковому 

вимірі стосується одночасно перспективних та малодосліджених аспектів 

сучасного дизайну, що пояснюється порівняно нещодавньою появою коворкінг-

просторів в Україні.  

Дослідженню особливостей дизайну інтер’єрів сучасних коворкінг-центрів 

присвячена наукова стаття О. Шмельової, О. Сафронова, Т. Булгакова та 

М. Синицької «Особливості дизайну просторів сучасних коворкінгів залежно від 

їх функціонального призначення» [56], в якій авторами визначено основні 

складові коворкінг-простору, здійснено їх класифікацію за типологічними 

ознаками та встановлено зв’язок між ними і формуванням дизайнерських рішень. 

Історичним аспектам виникнення та аналізу особливостей проєктування 

коворкінг-центрів присвячено наукову публікацію О. Олешко та Ю. Петровської 

«Використання елементів фітодизайну при формуванні інтер’єрів центрів 

коворкінгу» [32]. Серед іншого авторами розглянуто планувальну структуру та 

виявлено основні характеристики організаційної структури коворкінгу, а також 

приділено особливу увагу використанню елементів фітодизайну в інтер’єрах 

коворкінг-просторів на прикладі закордонного досвіду. 

Визначенню вимог до формування дизайну інтер’єрів коворкінг-центрів на 

базі вищих навчальних закладів присвячено наукову розвідку Ю. Радченко та 

О. Шмельової «Особливості формування дизайну інтер’єру коворкінг-центрів на 

базі ВНЗ» [48]. 

Джерельною базою дослідження стали: 
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– наукові праці – монографії, збірки статей, матеріали конференцій, 

автореферати дисертацій та ін., що відповідають темі дисертаційної роботи: 

теорія та історія мистецтва, історія і методологія дизайну інтер’єру, естетика, 

практика декорування робочого інтер’єру та ін.; 

– фахові періодичні видання, в яких висвітлено події світу сучасного 

дизайну, аналізується творчість дизайнерів різних періодів, подано рецензії на 

творчі проєкти; 

– каталоги виставкових експозицій, присвячені мистецтву інтер’єру та 

дизайну коворкінг-простору; 

– інформаційно-художні інтернет-портали, які висвітлюють події 

художнього та культурного життя, презентують найпомітніші явища в дизайні, а 

також персональні сайти дизайнерів, сайти сучасних закордонних і вітчизняних 

коворкінг-центрів;  

– видання практичного характеру з питань формування та організації 

внутрішнього простору за допомогою різноманітних елементів інтер’єру, 

створених на основі теоретичного осмислення архітектурно-художніх прийомів 

упорядкування цього простору. 

Для вирішення поставлених у дисертаційній роботі завдань необхідно 

розглядати дизайн інтер’єру коворкінг-центру в контексті синтезу мистецтв та 

спиратися на роботи декораційного напрямку, а також дослідження, пов’язані з 

вивченням дизайну, специфіки сприйняття та впливу предметно-просторового 

середовища на людину та її працездатність. Серед інших назвемо тричастинну 

науково-методичну працю українських дослідників В. Свірко, О. Бойчука, В. 

Голобородька, А. Рубцова, О. Кардаша та О. Чемакіної «Дизайнерська 

діяльність»: «Дизайнерська діяльність: стан і перспективи» [9], «Дизайнерська 

діяльність: стандарти і розцінки» [10] та «Дизайнерська діяльність: Екологічне 

проєктування» [11], в якій розглядається процес становлення вітчизняного 

дизайну, аналізуються сучасний стан та розвиток основних напрямів дизайну в 

Україні в контексті соціокультурних, економічних та євроінтеграційних процесів; 

монографію С. Алєксєєвої «Дослідницька діяльність з дизайну: теорія і практика» 
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[1], публікації І. Рижової «Філософія дизайну: теоретико-методологічні засади» 

[49] та «Методи, принципи, підходи до аналізу дизайнерської культури як умови 

гармонізації відносин людини, природи, суспільства» [50]; публікацію С. Мигаль, 

І. Дида та Т. Казанцева «Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища» 

[26]; дослідження А. Громнюк «Етнічні мотиви в архітектурі сучасних інтер’єрів 

підприємств харчування» [7] та ін. 

Окрему групу становлять словниково-довідникові видання, наприклад, 

В. Мовчан «Тлумачний словник-довідник з основ дизайну» [28].  

А також наукові статті та розвідки, проблематика яких корелює із 

предметною сферою цієї дисертаційної роботи, зокрема: І. Бойко («Особливості 

проектування предметно-просторового середовища офісних приміщень») [5], В. 

Даниленка «Новий європейський дизайн: центрально-східна версія (Зіставлення 

дизайну Чехії, Польщі, України з дизайнерською мапою світу)» [8], С. Кривуц 

«Засоби формування міського простору на основі принципів універсального 

дизайну» [20], О. Крилатової «Вектори розвитку етностилю в сучасному дизайні 

громадських інтер’єрів України» [21], С. Мигаль «Дизайн середовища: проблеми 

та перспективи» [27], А. Осадчої, Є. Гули та О. Мазніченко «Перспективні тренди 

дизайну ХХІ століття» [34]; Г. Сталінської «Онтологічна основа вінтажної 

культури в контексті організації житлового предметно-просторового середовища» 

[53].  

У контексті специфіки формування дизайну інтер’єру коворкінг-центру 

особливу увагу приділено дослідженням особливостей зорового сприйняття 

кольору, закономірностей у галузі світлокольорових явищ природи, асоціацій, що 

викликаються кольорами, та можливості відтворення колірних відтінків і їх 

поєднань у дизайні інтер’єру. 

Серед вітчизняних вчених означені питання отримали відображення у 

дослідженнях та наукових публікаціях Н. Ігнатьєвої «Структура та функції 

колористики предметно-просторового середовища (регіональні особливості)» 

[13], І. Бондаренко «Особливості використання кольору в процесі проєктування 

інтер’єрів сучасних магазинів» [6], В. Ковальського та Г. Лисій «Особливості 
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впливу екстер’єру і інтер’єру дошкільних навчальних закладів та психологічний 

стан дитини» [17], І. Кузнєцової та Г. Шепеля «Особливості існуючого колірного 

рішення в інтер’єрах сучасних морських суден» («Current color solution featuresin 

interiors on modern ships») [112] та ін., однак у контексті дизайну коворкінг-центру 

означені питання лишаються невисвітленими. 

Важливим джерелом теоретичної інформації про специфіку організації 

коворкінгу стали праці закордонних дослідників: Б. Благоєва, Дж. Костаса та Д. 

Карремана «Ми всі стадні тварини: співтовариство та організаційне місто в 

коворкінгах» («We are all herd animals: Community and organizational city in 

coworking spaces») [69], Р. Боуена «Університетські коворкінги: механізми, 

приклади та пропозиції для підприємницьких університетів» [70], Е. Вілхойт 

Ларсон «Де знаходиться організація? Як робочі простори присвоюються, щоб 

стати (частковими та тимчасовими) організаційними просторами» («Where is an 

organization? How workspaces are appropriated to become (Partial and Temporary) 

organizational spaces») [161], Г. ДеГузман та А. Танга «Робота в неофісі: посібник 

із коворкінгу для незалежних працівників, малого бізнесу та некомерційних 

організацій» («Working in the unoffice: A guide to coworking for indie workers, small 

businesses, and nonprofits») [76], С. Крауч, Р. Бунчек, Л. Гормар, М. Гонсалес-

Серрано та Ф. Калаб’є «Місця для спільної праці та робочі простори: картування 

стану досліджень» («Coworking spaces and makerspaces: Mapping the state of 

research») [109], Дж. Меркель «Коворкінг у місті» («Coworking in the city») [121] 

та «Фриланс не безкоштовний. Коворкінг як важлива міська практика для 

боротьби з неформальністю на креативних ринках праці» (Freelance isn’t free. Co-

working as a critical urban practice to cope with informality in creative labour 

markets») [122], К. Ріхтера, С. Крауса, А. Брема, С. Дерста та К. Гізельбрехта 

«Цифрове підприємництво: інноваційні бізнес-моделі для економіки спільного 

використання» («Digital entrepreneurship: Innovative business models for the sharing 

economy») [137], С. Ріфа, К. Стіфеля та А. Вайса «Захопливий коворкінг: 

потенціал для компаній та їх співробітників» («Faszination coworking: Potenziale 

fur unter- nehmen und ihre mitarbeiter») [138], Дж. Себостави, Р. Сперки, Ж. 
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Малецької та Т. Лучка «Спільні робочі центри як потенційна мережа підтримки 

для транскордонного ділового співробітництва» («Co-Working Centres as a 

potential supportive network for cross-border business cooperation») [142], 

Т. Санстеда та Т. Васігалупо «Я полишаю це місце! Як коворкінг робить офіс 

застарілим» («I’m outta here! how coworking is making the office obsolete») [146], 

Дж. Уотерс-Лінча та К. Даффа «Ефективні спільні риси коворкінгу» («The 

affective commons of coworking») [157], Дж. Уотерс-Лінча «Коворкінг: 

міждисциплінарний огляд» («Coworking: A transdisciplinary overview») та ін. [156–

160], Т. Уда «Що таке коворкінг? Теоретичне дослідження концепції коворкінгу» 

(«What is coworking? A theoretical study on the concept of coworking») [151] та ін.  

Особливу увагу в процесі розробки теми дисертаційної роботи приділено 

науковим публікаціям закордонних науковців, проблематика яких корелює з 

предметною сферою цього дослідження: Дж. Бенедікта «Методи створення 

кращих коворкінг-просторів» («Methods to create better coworking spaces») [65], В. 

Геніоли, С. Кампонели, Е. Россі та А. Марано «Дизайн інноваційної меблевої 

системи: підвищення акустичного комфорту на робочих місцях у коворкінгах» 

(«Design of an Innovative Furniture System: Improving Acoustic Comfort in 

Coworking Workplaces») [90], Д. де Паолі та А. Ропо «Творчі робочі простори – 

моди чи справжнє враження?» («Creative workspaces – a fad or making real 

impact?») [75], дослідження Е. Лозо «Дизайн для коворкінг у Гонолулу» («Design 

for Coworking in Honolulu») [89] та ін., присвячені дослідженню сучасних 

тенденцій проєктування робочих просторів для розвитку творчості, аналізу 

методів роботи, що використовуються в коворкінгах у різних країнах, для 

розробки просторових стратегій і рекомендацій. 

Для виявлення особливостей формування дизайну інтер’єру коворкінг-

центру та визначення найхарактерніших тенденцій розвитку вітчизняного дизайну 

інтер’єру коворкінг-центру розглядаються проєкти закордонних та українських 

дизайнерів інтер’єру коворкінг-простору. 

Одним із джерел досліджуваної теми є популярні інтернет-видання з 

дизайну інтер’єру «The Village», онлайн-видання для професіоналів індустрії 
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коворкінг «Coworking Insights», в якому публікуються останні тенденції дизайну 

інтер’єру коворкінг-простору та інші онлайн-видання, в яких зафіксовано 

концептуальні уявлення про сучасний коворкінг-простір і його художню 

організацію. 

Важливим додатком до джерельної бази дослідження формування дизайну 

інтер’єру коворкінг-центру стали: 

– офіційні сайти розробників коворкінг-просторів: наприклад, сайт 

М. О. Шмутцера – засновника першого в Німеччині конструкторського бюро 

гнучких робочих ландшафтів та ін.;  

– онлайн-портал компанії «Coworker»; 

– сайти провідних мереж коворкінгів в Україні: «Platforma», «Creative 

Quarter», «Creative States», «Spaces» та ін.; 

– офіційні сайти коворкінг-центрів в Україні:  

– «Regus – Kiev, Forum West Side», «Spaces», «IZONE», «LOFTI 

SPACE», «Anthill», «Креативний простір Арсенал», «IC Coworking», «Коворкінг 

Платформа Леонардо», «Vremeni Vagon», «HUB», «Коворкінг Платформа Арт-

Завод», «Креативний простір Гулівер», «Часопис», «Креативний простір 

Сенатор», «Смарт коворкінг», «Regus-Kiev Horizon Park», «Regus-Kiev», 

«Креативний квартал Астарта», «Regus-Kiev, Авеню 53», «Дата хаб», «Перемога 

спейс», «ГоГарден», «tcth», «iHUB», «Креативний простір Гулівер», «ДатаХаб», 

«Коворкінг офіс Голосіївський», «Коворкінг Хаб», «Толока», «Інверіа», «T shaped 

crew», «UnderHub», «Прожектор», «Bibliotech», «COMEIN», «Коворкінг VDNG 

TECh», «Кампус Антикафе», «Базіс Коворкінг», «YOURSPACE», «Tru Office», 

«The Resident», «Mayak Event Workplace», «LIFT99 Київ Хаб», «Простір 

Коворкінг», «Shota Office Kyiv», «Креативний простір Арсенал 2», 

«ОмніКампус», «Коворкінг простір на Інститутській», «Коворкінг простір на Б», 

«Коворкінг простір на Ломоносова» (Київ); 

– «iHUB», «KONTORA Light», «KONTORA Lviv», «Startup Depot», 

«Kimnata Coworking», «Coworking Think», «Jam Cafa», «Територія Коворкінг», 
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«Starfleet Coworking», «Factory Coworking Lviv», «Startup Depot», «coMMuna», 

«Coworking Platforma Futura», «Z-One Hub» (Львів); 

– Коворкінг «Baobab EcoWorking», Коворкінг «CoWorkingClub», 

Коворкінг «УРОВЕНЬ», Коворкінг «Обломовъ», Коворкінг «Шишка», Коворкінг 

Proton-Hall, «fspace coworking», «Creative Hab Rozvytok», «FABRIKA», «Branch», 

«Spalah», «Coworking space on Дівоча» (Харків);  

– «Перрон № 7», «New York Coffee», «Cooffice», «Impact Hub Odessa», 

«Terminal 42», «Books&Cups Study Center», «4City» (Одеса); 

– «Creative State of Dnipro», «I coworking hub», «doSTup», «Soft Work» 

(Дніпро);  

– «IT HUB Coworking place» (Запоріжжя);  

– «Talent HUB» (Черкаси);  

– «Острів Пасхи» (Житомир). 

Матеріали фахових періодичних видань та електронних ресурсів, що були 

використані для дослідження формування дизайну інтер’єру коворкінг-центру, – 

суттєве джерело фактологічного матеріалу, що посприяло доповненню й 

уточненню змістовної частини дисертаційної роботи. 

Вагому складову джерельної бази дисертації становить фактологічний 

матеріал, зібраний автором під час відвідин київських коворкінг-центрів «Spaces», 

«LOFTI SPACE», «Креативний простір Арсенал», «Коворкінг Платформа 

Леонардо», «Коворкінг Платформа Арт-Завод», «Креативний простір Гулівер», 

«Креативний простір Сенатор», «Regus-Kiev», «Креативний квартал Астарта», 

«Перемога спейс», «Кампус Антикафе», «Простір Коворкінг», «Креативний 

простір Арсенал 2».  

Окрім того, для перевірки окремих аспектів дисертаційної роботи 

запропоновано власну фотофіксацію дизайнерських рішень інтер’єрів київських 

коворкінг-центрів.  

Різноманітна джерельна база дослідження дає змогу провести комплексний 

аналіз дизайну інтер’єрів коворкінг-центрів на прикладі міст України, виявити 

основні засади його формування та окреслити провідні тенденції.  
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1.2. Методологія дослідження формування дизайну інтер’єрів 

коворкінг-центрів та понятійно-категоріальний апарат  

 

Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу та ускладнення зв’язку між 

людиною і технікою здійснює вплив на проєктну культуру. Початок ХХІ ст. 

ознаменував новий етап у розвитку дизайну – наразі він повинен ефективно 

вирішувати масштабні соціальні завдання, бути максимально орієнтованим на 

людину та її потреби. 

Практичне усвідомлення ідеї актуалізації участі дизайну в процесі розробки 

різноманітних значущих для суспільства проблем, що стосуються інтересів 

широких кіл, а також впливають на трансформацію і збагачення ціннісних 

орієнтацій дизайнерської діяльності, на сучасному етапі розвитку суспільства є 

загальним поняттям мистецтвознавства у галузі дизайну.  

Дослідники наголошують, що дизайн об’єктивно став необхідною 

складовою загальної естетичної культури, важливою частиною матеріальної 

культури. Безпосередньо процес органічного розвитку людини та соціуму як 

соціально-культурної цілісності перебуває у взаємодії та взаємозалежності з 

гармонійним розвитком усіх галузей людської життєдіяльності в адекватному 

предметному середовищі, створеному інтелектом і працею суспільства, за умов 

максимального збереження навколишнього природного середовища [22, c. 4–15].  

На сучасному етапі провідні держави світу розглядають дизайн не лише як 

професійно-проєктне, але й як економічне і культурне явище. В особі дизайнера 

суспільство отримало спеціаліста, який власною діяльністю сприяє інтегруванню 

всіх складових соціально-культурних аспектів, притаманних певній проєктній 

ситуації, в економічний механізм господарювання культурного чинника, 

враховуючи визначену концепцію стилю.  

На думку вітчизняного дослідника В. Сьомкіна, в умовах чинного 

техногенного преса дизайнер створює художні форми предметних об’єктів 

дизайн-діяльності, що сприймаються і оцінюються суспільством, а найкращі з 
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дизайнерських розробок перетворюються на культурні зразки-взірці – вони 

визначають найбільш перспективні «напрямки формоутворення промислових 

виробів та просторової організації предметного середовища» [55, c. 148]. Таким 

чином, можемо зробити висновок, що продукція дизайну призначена передусім 

для практичного використання в різних соціальних і культурних середовищах. Як 

галузь наукової та проєктно-художньої творчості, що вирізняється комплексністю 

та багаторівневістю, дизайн тісно пов’язаний із науково-технічним прогресом, із 

розвитком найсучасніших технологій і матеріалів. 

Враховуючи сутність дослідження з дизайну сучасних коворкінг-центрів, 

важливим аспектом осмислення матеріалу є застосування певного наукового 

інструментарію, що базується насамперед на принципах наукової достовірності та 

всебічності. 

Оскільки дизайн є відносно молодим напрямком розвитку культури, 

протягом короткого періоду часу дослідники проєктної діяльності змінили кілька 

методологічних підходів. Так, на сучасному етапі однією з найпопулярніших у 

світі методологій поєднання теорії із креативною практикою є дизайн-мислення, 

що вкорінене у системному підході до вирішення проєктних завдань, що враховує 

всі фактори: як функціонально-технологічні, так і соціально-культурні [50, с. 198].  

Він дозволяє вирішувати поставлені завдання крізь призму сприйняття 

дизайну інтер’єру коворкінг-центру як цілісного явища, що потребує розуміння 

спільності дизайнерського підходу та культурологічного, при поєднанні яких 

можливо осягнути теорію в означеній царині, що завжди базується на практиці.  

Інструментарій такого дослідження повинен включати загальнонаукові 

методи:  

– онтологічний, котрий застосовується задля розуміння сучасних реалій 

буття коворкінг-центрів у новітніх умовах бізнес-реальності);  

– аксіологічний, що спонукає до виявлення ціннісних критеріїв 

середовища коворкінг-центрів;  

– компаративний, який дозволяє порівнювати окремі етапи розвитку 

коворкінг-центрів в історичній ретроспективі;  
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– історико-культурний, завдяки якому є можливість осягнути 

особливості еволюції робочого простору ХХ – початку ХХІ ст. і передумови 

виникнення коворкінгу;  

– культуротворчий, що покликаний сприяти розумінню сенсу творення 

окремих пластів культури в офісних середовищах, спрямованих на креативну 

індустрію;  

– соціокультурний, без якого неможливо окреслити задоволення 

адресних запитів клієнтів різних соціальних верств у коворкінг-центрах; 

– конкретнонаукові методи:  

– типологічний метод задля виявлення призначення та функції окремих 

локацій коворкінг-центрів;  

– композиційний метод, що дозволяє виявляти особливості 

моделювання робочого простору коворкінг-центрів, аналізувати різноманітні 

елементи їх дизайну між собою та як складових суцільного цілого;  

– метод формально-стилістичного аналізу, котрий сприяє осягненню 

сутності стилістичних уподобань в оздобленні середовища коворкінг-центрів;  

– метод мистецтвознавчого аналізу, завдяки якому можна розглядати 

колір, світло, лінійні рішення, декоративні елементи середовища коворкінг-

центрів (статики, динаміки, руху, часу, простору, плями, контрасту, ритму, 

рапорту, тональних рішень та ін.).  

Означений комплекс методів сприяє здійсненню класифікації коворкінг-

центрів за функціональними ознаками та виявленню основних принципів 

формування виразного художнього образу інтер’єрів вітчизняних коворкінг-

центрів.  

При цьому варто відзначити знакові, диференціюючі функції, притаманні 

колористиці та зонуванню інтер’єрів коворкінг-центрів, що базуються на 

сприйнятті колориту і його художньо-естетичних властивостей у дизайні 

інтер’єру робочого простору сучасним споживачем, які базуються на сучасному 

практичному досвіді у галузі дизайну коворкінг-центрів. 
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Сучасний рівень розвитку комунікаційних і віртуальних технологій 

посприяв формуванню та поширенню нових типологічних форм просторової 

взаємодії ділової та житлової функцій. 

Протягом останніх десятиліть внаслідок того, що використання мобільних 

технологій значно розширилося, а ставлення до роботи змінилося відповідно до 

тенденцій світового соціокультурного простору, популярними стають робочі 

середовища, що стимулюють створення мереж та можливостей співробітництва, – 

коворкінг-простори. 

У 2005 р. у Сан-Франциско фрилансерами, за ініціативи програміста 

Б. Ньюберга, було орендовано велике приміщення в офісній будівлі, придбано 

необхідну для роботи техніку спільного користування з метою поєднання 

позитивних характеристик офісної роботи та фрилансу і відкрито простір «Hat 

Factorу». Новаторська схема організації робочих місць (у спільному офісі 

паралельно працює певна кількість фрилансерів та стартап-команд) [99, c. 43] 

отримала назву «9 to 5 group», а невдовзі популяризувалася в багатьох країнах 

світу як «коворкінг» (від «co-working» – спільно працюючі). На думку 

дослідників, поширення коворкінг-просторів було експоненціальним у всьому 

світі, паралельно з поширенням глобальної кризи [112, c. 50].  

Коворкінги та коворкінг-простори виникли як феномен економіки 

сучасного споживання [69, с. 895] і особливо заохочуються технологіями. Як 

тенденція, яка незабаром змінить весь підхід людства до роботи, коворкінг 

викликає значний науковий інтерес. Протягом останніх років закордонними 

науковцями були запропоновані різноманітні визначення поняття «коворкінг» та 

«коворкінг-простори» [160, с. 134].  

Так, наприклад, коворкінг визначається як «рух людей, які збираються 

разом для роботи у спільному робочому просторі» [147, с. 21]; «група людей, які 

не обов’язково працюють в одній компанії або над одним і тим самим проєктом, 

але працюють разом, поділяючи робочий простір та ресурси» [76, c. 22]; 

«суперклас, який включає в себе конфігурацію хороших сусідів та хороших 

партнерів, а також інші можливі конфігурації, які аналогічним чином 
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намагаються здійснити мережеву діяльність у заданому просторі» [144, c. 432]; 

«окрім планування приміщення, коворкінг – це передусім атмосфера, дух і навіть 

стиль життя» [124, с. 7]; «спосіб роботи, при якому люди збираються в одному 

місці для створення цінності, при цьому обмінюючись інформацією та роздумами 

засобами спілкування і співробітництва на умовах на власний розсуд» [151, с. 3]; 

«гнучка робота великою мірою незалежних працівників розумової праці в 

спільному інституціоналізованому місці» [138, с. 43]; «коворкінг належить до 

практики спільної роботи в гнучких спільних робочих умовах, коли робочі столи 

можна орендувати на щоденній, щотижневій або щомісячній основі» [121, с. 122]; 

«концепція простору для спільного навчання та творчості» [142, с. 24], «це явище, 

при якому люди поділяють робочі місця зі співробітниками, які представляють 

різні організаційні команди» [132, с. 7]; «коворкінг являє собою різноманітні 

практики різнорідної групи незалежних працівників розумової праці (не 

співробітників однієї організації), які поділяють фізичний простір, взаємодіють, а 

іноді співробітничають» [160, с. 2]. 

Аналізуючи різноманітні визначення, зауважимо, що всі вони мають 

спільну основу – визначають фізичний простір як диференціатор, відрізняючись 

лише різноманітними аспектами дій, які відбуваються в цих фізичних просторах. 

Коворкінг-простори – це фізичні простори, в яких організовано офісні 

приміщення нового типу, а їх резидентами можуть бути як окремі працівники або 

фрілансери, так і група працівників однієї компанії, які беруть конкретне місце 

або приміщення в межах коворкінг-простору в оренду. Здебільшого вони 

пропонують не лише письмовий стіл із підключенням до інтернету, а й телефон, 

принтер, зони загального користування, кухню чи кафе, а іноді навіть спальні 

кімнати чи догляд за дітьми [88, с. 199].  

А. Гандіні описує коворкінг як «…спільні робочі місця, які 

використовуються різними видами професіоналів у сфері знань, переважно 

фрилансерами, які працюють на різних ступенях спеціалізації у великій галузі 

індустрії знань» [88, с. 193]. Переважно коворкінги – це місця, де працівники 

можуть орендувати офісні приміщення, щоб мати можливість виконувати свої 
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щоденні завдання, не прив’язуючись до одного офісу, і без необхідності шукати 

місце в громадських місцях або лишатися вдома на самоті.  

На думку Дж. Меркел, «коворкінги можна розглядати як нову форму 

міської соціальної інфраструктури, яка забезпечує контакти і співпрацю між 

людьми, ідеями та місцями для спілкування» [121, с. 121]. З огляду на надмірне 

зростання коворкінгів, існує багато стратегій і підходів для створення 

«ідеального» робочого середовища для незалежних працівників.  

Вітчизняні дослідники Н. Бабіна, К. Леміш та Т. Черемісіна визначають 

коворкінг як «колективний офісний простір, комфортний і повністю оснащений 

технікою, з Wi-Fi доступом в інтернет, де працюють люди різних професій, 

інтересів, які належать чи мають різні компанії» [2, с. 335].  

Коворкінг-простір є сучасною альтернативою офісу для віддалених 

співробітників, фрилансерів та підприємців. Ідея «коворкінгу» як своєрідного 

проміжного простору між роботою в окремому офісі та роботою з дому полягає у 

використанні учасниками загального простору, в якому розміщено кілька робочих 

місць для діяльності, але при цьому лишаються вільними та незалежними.  

На думку В. Благого, В. Благи та А. Тихомирова, завдання коворкінгу 

полягає у тому, щоб «задовольнити максимум потреб клієнтів, щоб ті 

продуктивно працювали і не відволікалися на побутові питання» [4, с. 120]. 

О. Назаренко акцентує на тому, що «креативні простори і коворкінги 

являють собою свого роду культурно-освітні кластери, які поєднують у собі кафе, 

офісні та освітні центри, магазини, велопрокати, кінозали, конференц-зали, 

дизайн-бутіки, шоу-руми, лекторії і майданчики тощо» [29, с. 9]. 

Я. Наумець визначає концепцією коворкінг-центрів як «безкоштовно все, 

крім часу» і наголошує, що «ці заклади працюють за системою «все включено» 

(відвідувач платить не за їжу та напої, а за час) і являють собою нерухомість 

нового формату, яка спеціально пристосована для фрилансерів, стартаперів, ІТ-

підприємців та маркетологів» [30, с. 349].  

Коворкінг-простори розглядають як потенційний «пришвидшувач 

інтуїтивної прозорливості, призначений для прийому творчих людей і 
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підприємців, які прагнуть подолати ізоляцію та знайти дружнє середовище» [124, 

c. 5], що може посприяти зустрічам та співробітництву. Відповідно до поширених 

гіпотез спільне користування єдиним простором може забезпечити спільноту для 

тих категорій робітників – наприклад, фрилансерів, – яким у будь-якому іншому 

випадку реляційний компонент, який асоціюється із традиційним корпоративним 

офісом, не сподобався. При цьому саме реляційна та географічна близькість у 

нових робочих просторах може посприяти обміну інформацією та бізнес-

можливостям [132, c. 263]. 

Отже, коворкінг-простір – це спільне робоче місце, яке використовується 

різними професіоналами, переважно фрилансерами, практично коворкінг 

розуміється як орендоване робоче місце, обладнане такими засобами, як столи та 

Wi-Fi, для підтримки роботи, але коворкінг-простори, які не орендується і 

розташовані у громадському місці, більше затребувані не лише професіоналами, а 

й студентами та учнями шкіл для виконання групових чи індивідуальних завдань.  

Процес формування коворкінг-центру відбувається відповідно до правила 

трьох «і»: «interiors» (інтер’єр), «instruments» (інструменти) та «interactions» 

(взаємодія). 

Зазвичай єдиний простір коворкінг-центру умовно поділяється на окремі 

внутрішні простори:  

– робочий простір (тиха зона для роботи); 

– подієвий простір (зона заходів та подій); 

– конференц-зал (зона перемовин); 

– простір для відпочинку (зона відпочинку та кухня). 

Окрім надання людям нового та цікавого способу роботи в сучасній 

мобільній культурі, робочі простори також пропонують можливі переваги для 

спільнот, в яких вони існують. Збираючись разом у робочих просторах, люди 

збагачують власні соціальні мережі і, таким чином, укріплюють загальну мережу 

соціального капіталу в своїй спільноті.  

Сучасні закордонні дослідники виділяють шість типів коворкінг-просторів 

відповідно до бізнес-моделі та рівня доступу користувачів, а саме: 
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– державні заклади (безкоштовні коворкінг-простори, наприклад, 

бібліотеки); 

– треті місця (громадські місця, що вимагають покупки послуги, наприклад, 

кафе); 

– центри співробітництва (тобто державні офіси, що сфокусовані на 

співробітництві між робітниками); 

– готелі для спільної роботи (тобто спільні офісні приміщення з 

короткостроковим договором оренди та компактним пакетом послуг); 

– інкубатори (спільні офісні приміщення, що фокусуються на 

підприємництві); 

– спільні студії (спільні офіси, де організація або підприємець орендує 

офісний простір на основі гнучких договорів оренди) [84, с. 344].  

Незважаючи на наявність кількох типів коворкінг-просторів, їх цінності 

однакові: співпраця, спільнота, доступність, стійкість та відкритість. Співпраця 

означає співпрацю з іншими колегами, окрім того, у коворкінг-просторі через 

його робоче середовище між користувачами зазвичай виникають спонтанні 

взаємодії. Іноді хостинг-коворкінги призначені для створення гарної атмосфери та 

стимулювання взаємодії та співпраці між колегами.  

На думку вітчизняних дослідників О. Шмельової, О. Сафронова, 

Т. Булгакова та М. Синицької, типологізація коворкінг-просторів можлива за: 

– соціальними групами (студентські, чоловічі, жіночі, дитячі); 

– національною ознакою; 

– типом організації робочого простору та планувальною структурою 

(спільний простір, офіс-студіо, міні-офіс); 

– рівнем приватності робочих місць (відкриті, напіввідкриті, приватні); 

– атмосферою (формальна/робоча атмосфера, неформальна/креативна 

атмосфера); 

– орієнтацією на потреби користувача (простори «для всіх», нішеві 

простори); 
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– спеціалізацією та орієнтацією на конкретний вид діяльності (творчі, 

інженерні, бізнес-коворкінги, виробничі коворкінги та ін.); 

– професійним спрямуванням (для брокерів, письменників, 

програмістів, дизайнерів та ін.) [56, с. 121–122]. 

Дизайн середовища коворкінг-центру розглядається нами як комплексний 

дизайн простору та інтер’єру, що оточує користувачів робочого приміщення і 

розрахований на виконання естетичної, ергономічної та стилістичної функції – 

задоволення потреб людини в красі, комфортних умовах для високої якості 

професійної діяльності та індивідуальних потреб. 

У сучасному соціокультурному просторі дизайн нерозривно пов’язаний із 

процесами інформатизації, глобалізації та масовізації суспільства, що призводить 

до підвищення його значущості під час візуалізації культури в цілому. Таким 

чином, дизайн стає фактором адаптації відомих раніше культурних форм до умов 

інформаційної сфери, їх відтворенням у візуальні образи, оскільки виражальні 

засоби дизайну подібні кодам, які необхідні для утворення лаконічних візуально-

образних повідомлень [87, с. 13]. На думку С.-Р. Дудки, інтер’єр у новітньому 

дизайні розглядається «як такий, що зливається із зовнішнім світом у динамічний 

потік, розчленований у складних багаторівневих переливах інтер’єру і знову 

відкривається в повноцінний зовнішній простір» [12, с. 47]. 

Предметно-просторове середовище коворкінг-центру є інтегрованим 

результатом діяльності дизайнера, що формується поступово і розвивається у часі. 

Предметне середовище завжди конкретно – воно не існує поза людиною – вона є 

продуктом його діяльності. Оскільки людина створює матеріальний та духовний 

світ довкола себе і для себе у формах, що придатні для сприйняття та засвоєння, 

середовище завжди відображає людські стосунки, фіксує соціальні зрушення та 

культурні процеси, вбираючи в себе простір як художній матеріал – таким чином 

виникають нові зв’язки між людиною і предметно-просторовим оточенням, що 

перебуває у процесі безперервних змін.  
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Під інтер’єром коворкінг-центру розуміємо внутрішній простір будівлі, 

його функціональну та архітектурно-художню організацію, а також комплекс 

засобів художньої виразності – меблі, обробка, декоративне оформлення. 

За структурою сегмента значення система дизайну інтер’єру коворкінг-

центру включає кілька класів термінів: «функціональне призначення» (зона 

відпочинку, робоча зона, лаунж, дитяча зона, кімнати для перемовин, зона хот-

десків), «дизайнерське рішення» (сенсовий центр лаунж, пластичне рішення 

робочої зони), «деталі інтер’єру». 

«Деталі інтер’єру» (наприклад, нейтральне килимове покриття, меблі з 

натурального дерева та ін.), які завжди актуалізовані та експліковані в 

зображення, – вони еквівалентні термінам двох інших класів структури сегмента 

значень системи дизайну (наприклад, фасадні вікна та кімнатні квіти є 

уособленням відновлювального впливу на психіку людини); при цьому вони не 

тотожні, оскільки деталі інтер’єру, на відміну від абстрактних дизайнерських 

рішень та функціонального призначення, є конкретним набором предметів. 

Зазвичай означуване експліковано в текстовому матеріалі сайтів коворкінг-

центрів і є уявленням, яке прагнуть створити про відчуття, викликані інтер’єром, 

тобто дизайнерським рішенням, або про діяльність, для якої створено інтер’єр 

коворкінг-центру, тобто функціональне призначення. Відповідно «висловлення 

дизайну» є знаком, який надає можливість прочитання еквівалентності деталей 

інтер’єру дизайнерському рішенню або його функціональному призначенню.  

Соціокультурна значущість дизайну коворкінг-центру пов’язана з тим, що 

дизайнер, як художник, який створює навколишній світ людини, народжує 

естетично виразні предмети та речі, що в сукупніості створюють предметно-

естетичне середовище людського буття, тобто не лише виражає, але, певною 

мірою формує суспільну свідомість. Оскільки дизайнер формує есттеичні смаки 

та потреби людини, критерії естетичної оцінки предметного світу, фактично він 

відповідає за рівень духовного розвитку суспільства у цілому та окремої 

особистості зокрема, сформованості його естетичних інтересів та смаків. Саме від 

творчості дизайнера залежить напрямок розвитку споживацького попиту і 
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водночас в його дизайнерському продукті відображується реальний рівень 

естетичного розвитку потенційних споживачів, домінуючі суспільні смаки, 

естетичні принципи сучасників та традиції національної культури.  

В контексті дизайну інтер’єру коворкінг-простору дизайнер формує 

переваги більшості резидентів центру для задоволення їх матеральних та 

духовних потреб. 

Феномен коворкінгу є новою сферою дослідження, тому в дослідженні 

дизайну інтер’єру коворкінг-центру є багато прогалин, які необхідно заповнити, 

щоб цілісно зрозуміти це явище. У цій дисертаційній роботі значну увагу 

приділено специфіці культури коворкінгу, художнім особливостям коворкінг-

простору та питанню залежності поведінки і працездатності людини від дизайну.  

Культура коворкінгу визначається як різноманітна соціальна мережа людей 

із сильними та слабкими зв’язками, які вирішують випадково ділитися ресурсами, 

перебуваючи в безпосередній близькості один від одного. Наголошуючи на 

добровільному рішенні з’єднатися з коворкінг-спільнотою [83], коворкінг 

створює спільний вибір для людей, щоб заселити певний простір, а культура 

коворкінгу – це зв’язок із джерельною мережею, яка соціально пов’язує людей із 

вибраним ними простором [104, с. 23]. 

На думку дослідників, дизайн інтер’єру, зафіксований розробником у 

проєктах, являє собою особливий вид художнього простору, що наділений 

«знаковими» характеристиками і демонструє стильові трансформації, зумовлені 

чинною просторовою моделлю [3, с. 6]. 

Екстраполюючи вищевикладене на дизайн інтер’єру коворкінг-центру, 

можемо визначити напрями, за якими необхідно його розглядати:  

– морфологія простору (архітектура інтер’єру коворкінг-центру, його 

просторово-планувальні рішення, розміри, форма приміщень та ін.);  

– знаково-символічні характеристики (предметне наповнення, колір, 

світло, фактура, форма та величина простору, тобто виражальні елементи 

інтер’єру, які пов’язані між собою дизайном відповідно до певного сенсу);  
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– феноменологічний аспект (художні прийоми, способи та засоби, що 

дозволяють досягти індивідуальності, оригінальності, унікальності та 

неповторності дизайну інтер’єру коворкінг-центру).  

Архітектура інтер’єру – це дизайн будівлі зсередини або дизайн нового 

інтер’єру для приміщення, яке можна відремонтувати. Він належить до 

першочергового проєкту та плану, що використовується для інтер’єру будівлі, до 

ретродизайну цього інтер’єру, який виконано з урахуванням зміни призначення, 

або до суттєвого перегляду оригінального дизайну з метою адаптивного 

повторного використання корпусу будівлі. 

Архітектура інтер’єру різноманітніша, тонша та дрібніша за масштабом, у 

ній ширше, ніж у зовнішній архітектурі, використовуються декоративні елементи. 

Це пояснюється тим, що архітектура інтер’єру більше наближена до людини і не 

розглядається з далекої відстані, як зовнішня архітектура. 

Одним зі складних художніх завдань у дизайні інтер’єру будівлі є створення 

переходу із зовнішнього простору у внутрішнє таким чином, щоб не порушилася 

єдність архітектурного сприйняття. 

Внутрішнє оздоблення є необхідним засобом, що бере участь у створенні 

архітектурного інтер’єру. Його функціями є:  

– протистояння експлуатаційним впливам; 

– сприяння забезпеченню комфортних умов людської діяльності; 

– участь у створенні художньої композиції інтер’єру.  

Художньо-композиційна роль обробки стає незамінною в умовах масового 

будівництва, коли існують об’єктивні обмеження об’ємно-просторових рішень, 

спричинені уніфікацією номенклатури будівель та приміщень, типізацією 

будівельних конструкцій та обладнання. Як засіб художньої композиції, обробка в 

інтер’єрі може сприяти забезпеченню її єдності (стильової, тектонічної, 

масштабної) та індивідуальності [81, с. 3]. 

Індивідуалізація архітектурних рішень коворкінг-центрів – одне з 

актуальних завдань дослідження. Необхідно визначити напрями індивідуалізації, 

відповідні як можливостям, так і логіці масового будівництва. Уточнення напряму 
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індивідуалізації для будівель коворкінг-центрів дозволяє правильно визначити 

роль оздоблення у виконанні цього завдання та сформувати архітектурні вимоги 

до неї. 

Робочий процес вимагає виявлення спеціальних умов, тобто креативного 

середовища як унікального соціокультурного та робочого простору, що 

організоване особливим чином із метою стимулювання творчого саморозвитку 

кожного включеного в неї індивіда. 

Поняття «креативне середовище» має складне і зазвичай суперечливе 

трактування. Дослідники наголошують, що за доби Просвітництва під терміном 

«середовище» розумілися суспільні, матеріальні і духовні умови існування, 

формування та діяльності людини. 

За А. Маслоу, одним із найвищих рівнів потреб людини є «потреба в 

самоактуалізації: реалізація своїх цілей, прагнення максимального розкриття 

своїх здібностей і задатків, розвиток власної особистості». Такий підхід 

абсолютно точно відображає ідею креативного середовища. 

Поняття «креативність» розуміється нами як рівень творчої обдарованості, 

здатності до творчості, що становить відносно стійку характеристику особистості 

і поєднує такі цінні людські якості, як: творення, цілеспрямованість, розвиток, 

винахідливість, здатність думати, аналізувати, генерувати нові ідеї та рішення (за 

К. Роджерсом) [51]. 

Середовище розглядається нами як природне місце нештучного характеру 

для безперешкодної комунікації та творення без будь-яких корпоративних 

обмежень, що відображає потребу людини у вільному та комфортному місці 

творчості. 

На сучасному етапі термін «креативне середовище» характеризується 

принципово новим форматом для творчості та співробітництва в ХХІ ст., що 

заснований на потребах людини в самореалізації. 

У контексті дизайну коворкінг-простору поняття креативного середовища 

розглядається нами як предметно-просторове середовище, в процесі розробки та 

створення якого дизайнером враховано не лише специфіку філософії 
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самореалізації, а й інструментарій для задоволення цієї потреби, що базується 

на унікальному поєднанні технічних, естетичних та художніх аспектів на основі 

антропоцентричного підходу. 

Провідні сучасні інноваційні рішення дизайну інтер’єру коворкінг-центру 

спираються на історично сформовані універсальні концепції організації 

художнього простору, що передбачають середовищне і просторове бачення 

об’єкта проєктування і визначають архітектурні та декораційні прийоми в роботі з 

ним. 

Основними аспектами, що визначають художньо-виразний образ сучасного 

інтер’єру коворкінг-центру, є естетична ідея та ідея «відкритості». 

Художньо-образне рішення дизайну інтер’єру коворкінг-центру засноване 

не стільки на прийомах комбінаторики, скільки на цілісній ідейно-змістовній 

програмі, що визначає конструктивний характер предметно-просторового синтезу 

в дизайні. У контексті теми дисертаційної роботи позиціонуємо інтер’єр 

коворкінг-центру особливим видом художнього простору. 

Відповідно до концепції О. Шпенглера, проблематика художнього простору 

пов’язана з ідеєю «просимволу» – просторові уявлення, що закріпилися, 

виражають унікальний і неповторний почерк культури, який визначає мову її 

форм і відрізняє її від іншої культури [143, с. 237]. 

У сучасному дизайні інтер’єру коворкінг-центру «просимвол» отримує 

вираження в усталених архетипних елементах і формах, що відображають ідейно-

змістовну програму соціального, духовного та соціологічного характеру як 

конкретної людини, так і часу загалом. Таким чином, визначаючи художність 

простору коворкінг-центру та спираючись на положення концепції О. Шпенглера, 

можемо визначити, наскільки будь-який архітектурний об’єкт, будівля чи інтер’єр 

відповідають чинній просторовій моделі, чи «просимволу», а також зафіксувати 

знакові характеристики елементів інтер’єру, виділяти аспекти, що визначають 

художньо-образний зміст у дизайні сучасного інтер’єру коворкінг-центру. 

Це дозволяє розглядати сучасний інтер’єр коворкінг-центру як гнучку 

систему значень, що відображає естетичні уявлення перших десятиліть ХХІ ст. 
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З огляду на важливість індивідуальної характеристики, внутрішнього 

сприйняття, переживання та відчуття простору людиною, принциповим стає 

підхід, що дозволяє пов’язати інтер’єр коворкінг-центру зі світом людських 

емоцій і виявити такі художні прийоми, способи та методи проєктування, які 

відповідають його індивідуальності, оригінальності, унікальності, і, відповідно, 

розглядати інтер’єр коворкінг-центру як проєкцію особистості людини. 

Реальний простір сприймається людиною через його послідовне освоєння у 

вигляді організації функціональних «місць» і «областей» (за теорією 

М. Хайдеггера). Таке освоєння простору дозволяє розглядати інтер’єрний простір 

коворкінг-центру як функціональну структуру, що чуйно реагує на зміни, які 

вносяться часом. Окрім того, функціональна структура, зафіксована у плануванні 

інтер’єру, дозволяє розглядати його як фізично даний простір, що потребує 

дизайнерського рішення, яке адаптує його під бажання людини.  

Художня форма простору відображає певне світосприйняття і з погляду 

історичної ретроспекції, простір осмислюється «як знак», «як річ» та «як енергія», 

а з огляду категорії тривалості – як «простір статичний», «простір динамічний», 

«простір, що спочиває» (за М. Тарабукіним). При перенесенні на пластичні види 

мистецтва визначені дослідником характеристики простору («простір як знак», 

«простір як річ», «простір як енергії», «простір статичний» та «простір 

динамічний») можемо сприймати як ключ до розуміння побудови художнього 

простору відповідної культури. 

Отже, зіставлення декоративно-пластичних рішень сприяє виявленню 

художніх прийомів та засобів, що застосовуються у дизайні сучасного інтер’єру 

коворкінг-центру, відповідно до модифікації просторової ідеї. 

На думку А. Коваль-Цепової, дослідження дизайну інтер’єру вимагає від 

науковця «розуміння загального наукового пізнання світу, істинного значення 

сутності явищ і процесів, що відбуваються, уміння застосовувати загальні та 

специфічні методи під час конкретного дослідження» [15, с. 45]. 

Розглядаючи феномен особливого бачення об’єкта у просторі, 

американський естетик, психолог, кінознавець, відомий теоретик мистецтва 
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Р. Арнхейм моделює просторову ситуацію таким чином, що вільний простір 

виступає не лише як тло об’єкта, але й як рівноправний елемент композиції [60, с. 

56]. Встановлені Р. Арнхеймом закономірності сприйняття дозволяють 

дизайнерам розробляти художні прийоми, які створюють різні ефекти та 

метаморфози в реальному інтер’єрному просторі, переорганізують його та 

задають йому якісно нове звучання і вплив. 

У контексті специфіки дизайну сучасного інтер’єру коворкінг-центру 

важливою є концепція П. Флоренського про два типи організації художнього 

простору – євразійський та європейський, на які можна спиратися, 

характеризуючи сучасні композиційні прийоми та способи перетворення 

інтер’єру [82, с. 108–109]. Перший тип організації простору відрізняється 

домінуванням простору над речами, коли речі ніби «розчиняються» у ньому, 

зберігаючи лише геометрію своїх оболонок, другий підкреслює індивідуальність 

речі та надає простору субстанційної, індивідуальної фактури.  

У сучасній «просторовій» культурі необхідно виробити розуміння того, що 

визначає структуру сучасного робочого простору як художнього. Аналізуючи 

концептуальні уявлення про прийоми організації та методи сприйняття простору, 

можемо виділити морфологічний, символічний та феноменологічний вид 

просторового опису архітектурної форми А. Раппапорта, відповідно до якого: 

– у структурі простору повинні бути присутніми «геометричні схеми», 

які визначають все, що належить до будови, засновані на геометрії та законах 

візуального сприйняття («морфологічний простір»);  

– щоб відповідати різним запитам людини, простір має містити 

«життєві схеми», засновані на екзистенційних життєвих та творчих властивостях 

(«феноменологічний простір»); 

– дизайнер змушує простір мати символічний характер, інакше простір 

буде невиразним і може перетворитися просто на місце для проживання або 

роботи (символічний простір). 

На сучасному етапі діяльність дизайнера позиціонується як складний 

творчий процес, в якому враховано як досягнення науки, так і новітні технології і 
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матеріали на основі досвіду попередніх поколінь. Успішна діяльність у галузі 

гармонічного формування середовища коворкінг-центру передбачає володіння не 

лише необхідними професійними знаннями, вміннями та навичками, але й 

відповідним рівнем візуальної культури.  

Дослідження дизайну інтер’єру коворкінг-центру як семіотичної структури 

сприяє виявленню не лише застосованих підходів до його проєктування та 

оформлення, а й уявлень, що імпліцитно наявні у ставленні сучасної людини до 

предметного світу загалом та до дизайну зокрема, проте не завжди свідомо 

контролюються. 

На думку дослідників, інтер’єр – це організований культурний простір, 

закінчена модель буття, що освоєна дизайнером і є його об’єктивацією під час 

певного етапу історичного розвитку; функціональне окультурене ризоморфне 

середовище, що утворює речі-знаки, пов’язані відношеннями тектоніки [97, с. 

333]. М. Холт, визначаючи функціональність сучасного інтер’єру як 

«прилаштування до системи, в якій діють закони тектонічної композиції» [97, 

с. 335] (тектонічність позиціонується як внутрішня врівноваженість системи), 

наголошує, що, на відміну від «життєвого середовища», що стихійно формується 

в процесі життєдіяльності конкретної людини, інтер’єр є продуктом дизайну та 

відображає колективні уявлення певного суспільства на певному етапі культурно-

історичного розвитку [97, с. 335]. Відповідно річ стає знаком у системі сучасного 

дизайну як когнітивної системи, метамови щодо реальних речей, специфікою якої 

є прагнення створити або надати функціонуванню знака оптимальних умов, за 

яких він буде найбільш адекватно прочитаний.  

Як стверджують дослідники, дизайн проєктує на систему реальних речей 

систему образів та конотацій, вибудовуючи власний культурний код – знакову 

систему, що стає посередником між людиною та всім, що її оточує, і дозволяє 

конструювати естетично виправданий суб’єктивний світ на основі чинного 

об’єктивного світу [97, с. 339]. 

Інтер’єр сучасного коворкінг-центру – унікальний семіотичний простір, в 

якому кожен елемент функціонує як знак власної функції [67, с. 112], проте він 
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лишається системою речей, а не значень та уявлень. Відповідно сенс, який 

утворюють зібрання реальних речей, не фіксує конкретну думку дизайнера, а 

нейтралізує її, оскільки дистанція, що дозволяє помітити дизайн, у речі відсутня. 

Значення та уявлення, пов’язані з певними речами та їх дизайном, можуть 

бути експліковані в процесі аналізу репрезентації інтер’єру на офіційних сайтах 

коворкінг-центрів, на яких реальний інтер’єр представлено як:  

– інтер’єр-образ, показаний у комп’ютерних зображеннях, на 

фотографіях; 

– інтер’єр-опис, тобто текст, який супроводжує візуальний ряд і 

позиціонується дослідниками як технічний прийом, що спрямований на 

закріплення конкретного сенсу або вибір певного означуваного. 

У процесі дослідження семіотичної структури системи моди Р. Бартом було 

введено термін «висловлення моди» [64, с. 45], який деякими дослідниками 

екстрапольовано на галузь дизайну. У цьому випадку термін «висловлення 

дизайну» означує сегмент значення сенсової системи дизайну інтер’єру 

коворкінг-центру, що являє собою значущу єдність візуальної та текстової 

частини [97, с. 338]. 

Як риторичний феномен, дизайн коворкінг-центру не торкається змісту 

речей, а оперує ними таким чином, що річ у системі дизайну коворкінг-центру 

стає знаком, оскільки сучасний дизайн – це конотативна система, метамова 

стосовно реальних речей, особливістю якої є прагнення створити/віднайти 

оптимальні умови функціонування знаків. Іншими словами, організувати таке 

положення знаків, при якому вони можуть бути найбільш адекватно прочитані. 

На думку дослідників, сучасний інтер’єр може бути експліковано як 

семіотичний простір – функціональне окультурене ризоморфне середовище, яке 

утворюють речі-знаки, пов’язані відношеннями тектоніки [97, с. 337]. Відповідно 

визначальною характеристикою сучасного інтер’єру коворкінг-центру є знакове 

функціонування речей. Отже, на підставі вищевикладеного, можемо розглядати 

дизайн як принцип оптимальної організації знаків у семіотичному просторі 

сучасного інтер’єру коворкінг-центру. Таким чином, семіотичну структуру 



59 
 

інтер’єру дизайну коворкінг-центру можемо розглядати як результат кількох 

рівнів означення:  

– дизайн як метамова стосовно знаків-речей інтер’єру; 

– дизайн як мова-об’єкт для уявлення сучасної людини про світ. 

Відповідно реконструкція семіотичної структури дизайну коворкінг-центру 

передбачає дослідження первинного рівня сенсотворення – уявлення про реальні 

речі, продиктовані дизайном, а також дослідження риторичної системи – уявлення 

суспільства про сучасний етап історичного розвитку про життя, перетворення 

дизайном, соціокультурне значення дизайну.  

Ключовими ідеями для дослідження формування дизайну інтер’єру 

коворкінг-центру, на нашу думку, є: 

– розуміння художнього простору як основоположної сенсової категорії 

теорії мистецтва (М. Хайдеггер, П. Флоренський, Р. Тарабукін, В. Фаворський); 

– розуміння простору коворкінг-центру як складної багаторівневої 

унікальної художньо-образної структури (І. Араухо [95]); 

– розуміння інтер’єру як цілісного предметно-просторового середовища 

та осмислення феномену дизайну як проєктної методології сучасності (Г. Нельсон 

[126]). 

Основою аналізу художніх рішень сучасного інтер’єру коворкінг-центру 

стали концепції організації художнього простору Р. Тарабукіна, 

П. А. Флоренського, В. А. Фаворського та дослідження Н. Арнхейма у сфері 

візуального сприйняття простору мистецтва. 

Дослідження дизайну інтер’єру коворкінг-центру формується на основі 

теоретичних положень закордонних та вітчизняних науковців (Дж. Гібсон, 

М. Хейдметс, С. Куглен, Л. Паріно, І. Смекалов та ін.). Вона передбачає 

перетворення середовищного простору на об’єкт, який, засобами посилення в 

ньому різноманітних змістових аспектів, має посилити гармонійну атмосферу 

коворкінг-центру, що сприяє високому рівню працездатності.  

 

Висновки до Розділу 1 
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На основі вивчення та аналізу наукової літератури зроблено висновок, що 

художньо-образне рішення дизайну інтер’єру коворкінг-центру засноване не 

стільки на прийомах комбінаторики, скільки на цілісній ідейно-змістовній 

програмі, що визначає конструктивний характер предметно-просторового синтезу 

в дизайні. У контексті теми дисертаційної роботи позиціонуємо інтер’єр 

коворкінг-центру особливим видом художнього простору. 

Дизайн середовища коворкінг-центру розглядається нами як комплексний 

дизайн простору та інтер’єру, що оточує користувачів цього робочого 

приміщення і розрахований на виконання естетичної, ергономічної та 

стилістичної функції – задоволення потреб людини в красі, комфортних умовах 

для високої якості професійної діяльності та індивідуальних потреб. 

У контексті дизайну коворкінг-простору поняття креативного середовища 

розглядається нами як предметно-просторове середовище, в процесі розробки та 

створення якого дизайнером враховано не лише специфіку філософії 

самореалізації, а й інструментарій для задоволення цієї потреби, що базується 

на унікальному поєднанні технічних, естетичних та художніх аспектів на основі 

антропоцентричного підходу. 

Феномен коворкінгу є новою сферою дослідження, тому в дослідженні 

дизайну інтер’єру коворкінг-центру є багато прогалин, які необхідно заповнити, 

щоб цілісно зрозуміти це явище. 

Методологічні підходи до досліджуваної проблеми засновуються на 

теоретичній базі сучасного мистецтвознавства, що включає засади архітектури, 

дизайну, культурології, філософії, психології, соціології.  

Методологія дослідження ґрунтується на: розумінні дизайну інтер’єру 

коворкінг-центру як комплексного сформованого предметно-просторового 

середовища, що відображає сучасні тенденції робочого простору, соціокультурні 

та художньо-естетичні погляди людини; розумінні середовищного простору та 

об’єкта, який засобами посилення в ньому різноманітних змістових аспектів має 
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посилити гармонійну атмосферу коворкінг-центру, що сприяє високому рівню 

працездатності.  

Розглядаємо дизайн як принцип оптимальної організації знаків у 

семіотичному просторі сучасного інтер’єру коворкінг-центру (за 

А. Панкратовою). Відповідно семіотичну структуру інтер’єру дизайну коворкінг-

центру розглядаємо як результат кількох рівнів означення – дизайну як метамови 

відносно знаків-речей інтер’єру та дизайну як мови-об’єкта для уявлення сучасної 

людини про світ. 

Реконструкція семіотичної структури дизайну коворкінг-центру передбачає 

дослідження уявлення про реальні речі, продиктовані дизайном (первинний 

рівень сенсотворення), та уявлення суспільства про сучасний етап історичного 

розвитку про життя, перетворення дизайном, соціокультурне значення дизайну 

(дослідження риторичної системи).  

Художньо-образне рішення дизайну інтер’єру коворкінг-центру засноване 

не стільки на прийомах комбінаторики, скільки на цілісній ідейно-змістовній 

програмі, що визначає конструктивний характер предметно-просторового синтезу 

в дизайні. У контексті теми дисертаційної роботи позиціонуємо інтер’єр 

коворкінг-центру особливим видом художнього простору. 

Інтер’єр коворкінг-центру – організований культурний простір, своєрідна 

закінчена модель буття, що є об’єктивізацією дизайнера на певному етапі 

історичного розвитку.  

З огляду семіотики, дизайн інтер’єру коворкінг-центру є унікальною 

метамовою стосовно реальних речей і водночас мовою-об’єктом для уявлень 

людини в світі, перетвореному дизайнером.  
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РОЗДІЛ 2 

 КОВОРКІНГ У КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ РОБОЧОГО ПРОСТОРУ: 

ГЕНЕЗА, ХУДОЖНІ ПРИЙОМИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ДИЗАЙНУ 

ІНТЕР’ЄРУ 

 

 

 

2.1. Принцип поєднання відкритих та закритих зон у контексті 

трансформації дизайну офісного простору ХХ ст. (на прикладі робочого 

середовища США) 

 

Деякі з перших зареєстрованих офісних будівель виникли в Італії в ХV ст., а 

масове будівництво цього типу будівель розпочалося лише в середині ХVІІІ–ХІХ 

ст., і лише на початку ХХ ст. розпочалися трансформаційні процеси, пов’язані з 

проєктуванням робочого простору, відповідного соціоекономічним умовам часу, 

які в кінцевому підсумку призвели до створення нового типу офісів – коворкінг. 

Дослідники наголошують, що походження офісу важко визначити, однак 

одностайно визнають, що перші зареєстровані будівлі, призначені для офісного 

використання, були засновані в Італії епохи Відродження. Н. Певснер у «Історії 

типів будівель» стверджує, що Палаццо Веккіо, завершений у 1314 р., більше не 

містив ділянки для ринку, що зазвичай було типовим для будинків ратуші. 

Натомість його потрібно було використовувати для офісних приміщень, що було 

новим для того часу розташування [134, с. 46].  

Кілька років по тому конторські кабінети Медічі ХV ст. цілком могли бути 

одними з найперших офісів, які не були в межах офіційних палаців чи замків. 

Купецька родина Медічі почала вести свій фінансовий бізнес у місцях, відмінних 

від тих, де вони продавали свої товари, що вперше призвело до того, 

бухгалтерський облік було відокремлено від ринкової діяльності [117, с. 77]. 

Приблизно в той же час архітектор Франческо ді Горджіо розробив плани одного 



63 
 

з найперших офісних комплексів на міській площі в Італії, «casa della 

repubblicha». Його будівлі включали атріум у своєму центрі, ця особливість є 

характерною і для сучасних офісних будівель. Р. МакКормік припускає, що, 

можливо, саме Ф. ді Горджіо ввів термін «офісний будинок» [117, с. 78]. Окрім 

того, Уффіці, до розміщення колекції мистецтва Медічі, спочатку призначався для 

офісних приміщень флорентійської адміністрації у 1560 р. І хоча у такому вигляді 

це проіснувало лише чотирнадцять років, його назва насправді означає «офіс» [73, 

с. 82]. Більшість державних практик до ХVIІІ ст. були об’єднані в єдиній будівлі, 

але Уффіці, побудований виключно як офісна будівля, був винятком із цього [134, 

с. 89]. Значну популярність окремі офісні будівлі отримали лише у ХVІІІ–ХІХ ст.  

Під час промислової революції, коли офісні будівлі стали невід’ємною 

частиною суспільства, архітектори та дизайнери почали зосереджувати свою 

увагу на тому, як внутрішні офісні приміщення можуть підвищити ефективність, а 

згодом і задоволеність працівників. Цей зсув включав ідеали Ф. Тейлора, який 

ввів науковий менеджмент на основі своїх досліджень часу та руху. Як головний 

інженер компанії «Midvale Steel Company» у Філадельфії на межі ХІХ–ХХ ст., він 

вивчав, як завдання та системи в цілому можна виконувати більш ефективно, щоб 

заощадити час компанії. Спочатку сучасники Ф. Тейлора не підтримували його 

ідеали, однак це змінилося після того, як він опублікував «Принципи наукового 

менеджменту» в 1911 р., змусивши американський народ замислитися про 

ефективність свого середовища, включно з робочим місцем [61, с. 23]. У 

вступному слові першого розділу автор стверджує: «Основною метою наукового 

управління має бути забезпечення максимального процвітання для роботодавця в 

поєднанні з максимальним процвітанням для кожного працівника» [149, с. 9]. Ф. 

Тейлор стверджує, що наукове управління та ефективність в інтересах як 

керівництва, так і співробітників.  

ХХ ст. принесло суспільству зростання та інновації. Зростання бізнесу 

зумовило зміни робочого місця, такі як розширення робочих завдань, що 

відкриває можливості для роботи. Архітектурно багато інновацій інтегровано в 

дизайн, наприклад, електричний ліфт. Електричний ліфт був впроваджений в 
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архітектуру для виробництва висотних будівель. Покращення матеріалів, таких як 

залізо, сталь, освітлення та вентиляція відбилися на архітектурі, таким чином 

вплинувши на те, як спроєктовано сучасне робоче місце.  

Нові конструктивні можливості, збільшення кількості робітників ділової 

галузі зумовили виникнення на початку ХХ ст. нового типу організації 

внутрішнього середовища – вільного простору. 

Прикладом новаторського робочого місця стала будівля адміністрації 

Ларкіна (Larkin Administration building) в Буфало, Нью-Йорк, спроєктована 

піонером офісної архітектури ХХ ст. Ф. Л. Райтом у 1903 р. і побудована для 

Larkin Soap Company в 1904–1906 рр. [90, с. 837]. Проєкт, який став 

безпосереднім прикладом наукового менеджменту Ф. Тейлора в офісному 

середовищі, спрямовувався на створення кращого робочого середовища для 

співробітників. Ф. Даффі у книзі «Робота та місто» («Work and the City») 

стверджує, що будівля Ларкіна була «ідеальним зображенням культури 

контролю» [79, с. 44]. Ефективність, головне правило ідеалів Ф. Тейлора, була 

надзвичайно важливою для будівлі Ларкіна [61, с. 54]. Прикладом цього є дизайн 

світлового двору, який являє собою велику кімнату, схожу на атріум, наповнену 

робочими місцями для канцелярського персоналу (Рис. Б. 1), повністю відкриту з 

метою нагляду та максимальної ефективності [61, с. 55]. Завдяки винаходу та 

інтеграції сталевих балок у будівлі це створило можливість для відкритого 

планування. Ф. Л. Райт використовував сталеву форму, щоб мінімізувати колони 

на відкритій території. Ця можливість дозволяла користувачам перебувати в одній 

кімнаті без будь-якого відділення від стін або колон. Будівля була розроблена для 

адміністративного персоналу миловарної компанії Larkin Soap Manufacturing 

Company, для обробки пошти та її секретарів. Адміністративна будівля Larkin – це 

тринадцятиповерхова будівля, яка виконує три основні функції: нижній поверх 

розміщує магазин і демонструє їхню продукцію, верхні поверхи займають робоче 

місце, а механічна інфраструктура будівлі розміщена на горищі.  

На робочому місці було безліч столів, розташованих вздовж стін, які 

утворювали своєрідну виробничу лінію, що дозволяє передавати документи від 
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одного працівника до іншого. Управління все ще діяло під керівництвом 

ієрархічного типу. Менеджери та керівники утримувалися в приватних кабінетах, 

які зазвичай розташовувалися по периметру будівлі. Адміністративна будівля 

Ларкіна знайшла багато інновацій у дизайні робочих місць. Ф. Л. Райт став 

піонером дизайну робочого місця, використавши сталеві балки для створення 

відкритого планування, яке зменшило б кількість колон в основному просторі 

робочого місця. Відкритий макет створив відкрите робоче місце для збору 

співробітників і роботи на одній площі. Ця ідея заклала робоче місце, яке стало 

ефективним для спілкування працівників і полегшило передачу роботи для 

наступного завдання.  

Продовжуючи свій успіх у дизайні робочих місць, Ф. Л. Райт звів ще одну 

будівлю для робочого місця в 1939 р. Адміністративна будівля SC Johnson and 

Son, також відома як Johnson Wax Building, є всесвітньою адміністративною 

будівлею в Расіні, штат Вісконсин. Це важливий проєкт, завдяки якому Ф. Л. Райт 

вкотре досяг успішного характеру робочого місця. У Johnson Wax Building він 

продовжив концепцію дизайну відкритого планування з високою стелею, схожою 

на собор. Як і в адміністративній будівлі Ларкіна, відкрите планування є центром 

і центральною частиною дизайну інтер’єру, що надає працівникам канцелярії 

відчуття спільності та сприяє взаємодії (Рис. Б. 2.). По периметру розташовані 

офісні приміщення менеджерів. Відкрите планування шириною пів акра та 21 

фунта висотою. Дах підтримується «грибоподібними колонами» – вони широкі 

вгорі, а внизу завтовшки лише дев’ять дюймів. Кожна колона тримає широкий 

бетонний диск, який утворює поверхню стелі. Між дисками є вирізи зі скла 

пірекс, що забезпечує природне розсіяне освітлення. Скло дозволяє добре 

освітити центральний робочий простір, що створює комфортний тон для роботи 

та творчого мислення. Оскільки Ф. Л. Райту не сподобалося розташування штаб-

квартири в центрі міста Расін, він спроєктував усі вікна з напівпрозорого скла, що 

дозволяє світлу проникати крізь шари скляних трубок.  

В архітектурному плануванні робочого місця була введена нова стратегічна 

концепція під назвою Burolandschaft, що в перекладі з німецької означає «офісний 
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ландшафт». Burolandshaft був розроблений німецькою дизайнерською групою 

Quickborner [110, с. 115]. Стратегія, яка часто застосовується в Європі, 

використовує альтернативний дизайн планування, який порушує концепцію 

лінійного компонування столу [146, с. 45]. Планування використовує випадкову 

органічну структуру, яка забезпечує взаємодію між користувачами для 

просування інновацій на робочому місці [146, с. 45]. 

Однак, як і при лінійному плануванні, приватні офіси також розташовані по 

периметру. Трансформація цієї органічної концепції відбулася тоді, коли 

ландшафти робочих місць відповідали соціально-демократичному плануванню, 

що давало можливість взаємодії працівників. Концепція була ефективною завдяки 

вивченню просторового розташування. Планування призначене для більш гнучкої 

«кімнати відпочинку», яка дозволяє користувачам відпочити від роботи на 

дозвіллі [15, с. 414].  

Органічне розташування не створює визначену пішохідну доріжку для 

користувачів, але дозволяє створити власний маршрут по всьому робочому місцю.  

Ідею нової концепції Burolandschaft підтримали не всі. Burolandschaft був 

повільно впровадженою тенденцією, яка викликала інтерес із боку компаній у 

Швеції та зрештою з боку американських компаній. Видавнича компанія 

Bertelsmann застосувала концепцію на власних робочих місцях. Команда 

Quickborner і кілька консультантів витратили два роки на створення концепцій, 

створивши відкрите органічне планування з повним килимовим покриттям і 

акустичними поверхнями для контролювання шуму [139, с. 5]. Однак проблема 

планування після застосування концепції полягала в рівні шуму на робочому 

місці. Коли концепція Burolandschaft була представлена в Сполучених Штатах 

Америки, вона надихнула Р. Пропста – президента дослідницької корпорації 

Германа Міллера, який хоч і не був дизайнером, але мав дослідницькі інтереси 

щодо того, як функціонує світ праці. У 1968 р. він представив систему під назвою 

«Action Office» [114, с. 9]. Це була перша у світі система відкритого 

компонування, яка використовує реконфігуровані панелі, що змінюються, для 

забезпечення конфіденційності. У рамках дослідження Р. Пропст вважав, що 



67 
 

працівник не повинен довго сидіти. У відповідь на це компанія «Propst» дослідила 

гнучкість робочого столу, навіть створивши ідею стоячого столу, яка надавала б 

користувачам можливість стояти під час роботи за столом. Однак цей дизайн 

меблів не мав успіху на ринку, оскільки багато користувачів на робочих місцях не 

хотіли відходити від традиційних меблів. Р. Пропст продовжив свої дослідження, 

зацікавившись рівнем гнучкості робочого місця та відкритим середовищем. Він 

почав досліджувати утопічні ідеї, які призвели до концепції Action Office II. 

Action Office II представляє ідею кабін на робочому місці. Оригінальний дизайн 

кабіни мав кути 120 градусів, а панелі – п’ять футів заввишки, забезпечуючи 

рівень конфіденційності у відкритому плануванні. Це прийнятне робоче місце, 

щоб співробітники могли працювати, не відволікаючись візуально, а панелі 

поглинають звук, щоб мінімізувати шум.  

Наприкінці 1960-х – у 1970-ті рр. суспільство переходить на нову фазу – 

інформаційного або постіндустріального періоду, відповідно принципово новою у 

виробничих стосунках стає інтелектуальна власність, при якій виробництво 

засновується передусім на знаннях, використання як основного матеріалу – 

інформації. 

Розширення інноваційної діяльності, дослідження, розробка, впровадження 

нового як невід’ємного елементу бізнесу, широкий спектр офісної діяльності 

визначили типологічне різноманіття офісних об’єктів – від офісних центрів, 

адміністративних будівель до дослідницьких центрів. 

Кінець ХХ ст. ознаменувався активним розвитком цифрових інновацій. 

Комп’ютер, представлений у 1980 р., був розроблений і застосовувався на 

робочому місці для обробки текстів. Його зазвичай використовували для 

секретарських і канцелярських обов’язків. Інновація створила вимоги до нових 

посад, таких як комп’ютерний технік, технік мережі та спеціалісти із підтримки 

мікрокомп’ютерів. Завдяки інтеграції комп’ютерів і кабінетів було забезпечено 

особистий простір для кожного працівника для індивідуальної та продуктивної 

роботи над завданнями. Кабіни працювали, щоб протистояти зоровому 

відволіканню та поглинанню шуму. Однак завдяки дослідженням і 
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спостереженню за системою кабін розташування мінімізує обізнаність працівника 

про навколишнє середовище і виключає можливості взаємодії чи співпраці 

[156, с. 45].  

До кінця XX ст. функції комп’ютера прогресували – він перетворився на 

мобільні пристрої, такі як ноутбуки і мобільні телефони, забезпечуючи 

можливість віртуального офісу. Мобільність комп’ютера, впроваджуючи ці нові 

винаходи на робоче місце, вплинула на те, що робоче місце стало ще більш 

гнучким. Ноутбук, смартфон та інтернет дозволили працювати далеко від 

робочого місця, чи то вдома, у кав’ярні або на іншому континенті.  

Можливість працювати далеко від робочого місця пов’язана з віддаленою 

роботою, появою робочого та домашнього середовища. Концепція дистанційної 

роботи стала загальною перевагою серед працівників, оскільки вона заощаджує 

транспортні витрати та дозволяє працівникам комфортно працювати у своєму 

особистому житловому просторі. Однак дистанційна робота існує не лише за 

межами робочого місця, а й всередині завдяки доступу до мережі з ноутбуків і 

можливості працювати поза робочим столом. Гнучкість робочого місця стала 

кращим стилем роботи через відносини між роботою та життям, на які дизайнери 

та дослідники почали звертати увагу. Дизайн робочого місця був зосереджений на 

психічному та фізичному здоров’ї користувачів, сприяючи забезпеченню 

задоволення на робочому місці.  

Прагнення до здорового робочого місця означало зміну його типового 

планування, відхід від використання кабін, які через обмеження циркуляції 

повітря викликали синдром хворої будівлі серед користувачів на робочому місці 

[141, с. 243]. Наприклад, працівники Apple вирішили ліквідувати кабіни, оскільки 

вони не могли працювати в таких умовах. 

Сучасні досягнення технологій на робочому місці змінили те, як людина 

зв’язується, спілкується та співпрацює. Зрушення розширили соціальну мережу, 

що дозволило відповідно розширити демографічну групу працівників до 

міжнародного рівня. Велика кількість співробітників зумовила використання 

командних завдань, які вимагають адаптації та ефективної роботи в спільній 
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структурі. Командна структура вплинула на стиль роботи на робочому місці, 

перемістивши модель до мережевої структури. 

Відкритий план і гнучкість були ключовим фактором, який існував 

протягом усіх змін на робочому місці. Відкрите планування надало можливості 

для зміщення робочого місця, дозволяючи простору бути гнучким для 

різноманітних концепцій планування та інтеграції інновацій різних технологій і 

систем меблів. Останні технології стали основним фактором впливу, який змінив 

робоче місце та спосіб життя користувачів. Це забезпечило нові робочі місця і 

стало каталізатором виникнення нових стилів роботи та інноваційних приміщень, 

що задовольняють стиль життя. Зміни є прогресивними, і вони тривають, оскільки 

формуються нові режими роботи, до яких необхідно пристосовуватися.  

Особливе значення при організації сучасних офісних об’єктів мають 

відкритість та багатофункціональність, що забезпечують вільний розвиток 

ділового середовища і взаємодію інформаційної, соціальної та виробничої сфер.  

Серед основних функцій офісного середовища як важливого просторового 

елементу розвитку інформаційної економіки виокремлюють: 

– максимальне стимулювання професійних контактів;  

– забезпечення ефективності діяльності компаній відповідно до обраних 

організаційних стратегій;  

– транслювання програми соціальних зобов’язань; 

– створення умов для реалізації ідеології окремих компаній та держави 

в цілому. 

Відповідно основними засадами формування офісних об’єктів є: 

– багатофункціональність;  

– економічність, зокрема енергоефективність;  

– архітектурно-мистецька виразність; 

– гнучкість;  

– реалізація організаційних концепцій;  

– корпоративність та відкритість. 
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Відмінною особливістю сучасних офісних об’єктів є комплексний підхід до 

організації простору – створення ділового середовища, що забезпечує ефективну 

діяльність і поєднує просторові, технологічні, технічні та емоційні параметри. 

Офісні об’єкти початку ХХІ ст. – якісно нове середовище, що поєднує 

безліч функцій:  

– ділову (зокрема дослідницьку); 

– культурно-побутове обслуговування; 

– освіту; 

– відпочинок та розваги; 

– житло.  

Основним завданням такої інтеграції є створення комфортного середовища, 

що сприятиме спілкуванню людей та розвитку нових ідей. Принцип 

багатофункціональності забезпечує з’єднання елементів різного призначення в 

цілісну структуру офісного простору, стійкість та ефективність якого заснована 

на взаємодії складових його елементів. 

Робоче середовище в офісних об’єктах, дотримуючись принципу 

багатофункціональності, має забезпечувати просторову рівноправність 

співробітників, збереження здоров’я, безпеку і комфорт, умови для індивідуальної 

роботи, розвитку нових ідей. 

Цифрові розробки породили нове покоління, яке має інший характер 

роботи, ніж попереднє покоління, і більше зацікавлене у випадковій, 

індивідуальній та проєктній роботі. Це зумовило формування нового робочого 

середовища, яке поступово замінює робоче місце вдома або в офісі.  

К. Спінузі згадує кілька різних подій, пов’язаних зі зміною робочого місця 

[144]. Переважно все почалося з можливості мати комп’ютер і, таким чином, мати 

можливість працювати з дому. Як описав Тоффлер, розвиток технологій посприяв 

цій новій можливості та переосмисленню прив’язки до робочого місця в офісі – 

люди почали використовувати свої домашні офіси і, таким чином, випробували 

нові способи роботи. Невдовзі з’явилося більше розробок, оскільки технології 

швидко змінювалися і пропонували більше альтернатив, де і як працювати. 
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Тенденції «віддалена робота» описана багатьма авторами як робота, що 

виконується за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій, зазвичай 

розміщених на відстані від основного офісу. 

Ця нова мобільність інформаційних технологій сильно змінила робоче місце 

та робоче середовище. 

Люди, які не працюють у стаціонарних офісах своєї фірми, стали 

«мобільними працівниками» [152, с. 61]. Більше майже не було кордонів, які 

визначають, де, коли і як працювати. Окремі працівники, а також організації 

почали змінювати порядок роботи, щоб мати можливість слідувати тенденціям і 

запропонувати краще місце для роботи. У разі всіх цих змін були розроблені 

інновації на кшталт коворкінгу або кочової роботи. Підхід кочової роботи є 

однією з найбільш екстремальних форм гнучкого робочого графіка. Це 

можливість змінювати місце роботи так часто, як хочеться або необхідно для 

досягнення найкращих результатів як фрилансера, так і найманого працівника. Це 

означає, що людина може подорожувати під час роботи, вести кочовий спосіб 

життя.  

Завдяки телекомунікаційним технологіям та вільному доступу до 

дематеріалізованої інформації та даних, що надаються бездротовими мобільними 

телекомунікаціями, відбувся розділ робочих місць на постійні та тимчасові [68, c. 

197]. Загальновідомо, що розвиток інформаційних і комунікаційних технологій 

значно зменшив транзакційні витрати, пов’язані з подоланням просторів та 

розмаїттям місцеположення, тоді як вплив цифрової промислової революції на 

можливу всюдисущість та демократизацію праці, суспільства та міського 

простору активно дискутується. Щобільше того, хоча інформаційно-

комунікаційні технології сприяють високій гнучкості та гібридизації робочих 

місць, включно з незвичними місцями, такими як бібліотеки, кафе, ресторани, 

готелі та зали очікування в аеропортах, фрилансери та позаштатні працівники все 

ще потребують соціальної та професійної взаємодії з метою зниження ризиків 

ізоляції, що є особливо високими при роботі з дому [124, c. 4].  
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Сучасне робоче місце стало середовищем, яке забезпечує гнучкий спосіб 

життя працівників, а його еволюція спрямована на коворкінг – унікальну 

концепцію спільного робочого місця. 

 

2.2. Коворкінг-центр у контексті еволюції робочого простору кінця ХХ 

– початку ХХІ століття 

 

Коворкінг – спосіб роботи, який було запропоновано в середині 1990-х рр. 

як «хакерський простір», який є відкритим робочим місцем для людей зі 

спільними інтересами щодо технологій [110, с. 315]. Сімнадцять комп’ютерних 

ентузіастів із Берліна створили простір, відомий як C-Base, для тих, хто 

цікавиться роботою на комп’ютері. Це одне з перших робочих місць, 

орієнтованих на громаду, з фізичним місцем, де люди можуть зустрічатися та 

співпрацювати у відкритому середовищі. C-Base використовується для роботи над 

особистими проєктами, а також надає можливість взаємодіяти та обмінюватися 

ідеями один з одним. Це заклало основу для спільного робочого місця, відомого 

як коворкінг.  

Безпосередньо термін «коворкінг» став відомий у 1999 р. завдяки 

американському ігровому дизайнеру Б. Дековену, проте його визначення цього 

терміна відрізнялося від сучасної ідеї коворкінгу. Б. Дековен описав коворкінг як 

ідею «працювати разом на рівних», а не як середовище, в якому працюють люди з 

різними професійними знаннями. Намір Б. Дековена щодо коворкінгу полягав у 

заохоченні неконкурентного робочого середовища, яке б використовувало спільну 

роботу та підтримку стратегії для традиційно ізольованих компаній, таких як 

підприємці, фрилансери або малі підприємства, які зазвичай не використовують 

великий традиційний офіс [110, с. 315]. 

У 1999 р. Б. Дековен відкрив у Нью-Йорку відкритий робочий простір 

«42West24», який вирізнявся гнучким членством для окремих осіб або команд. На 

жаль, у цьому просторі не було робочого місця в громаді, оскільки не так багато 

членів спілкувалися. У 2002 р. коворкінг все ще перебував на початковій стадії 
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ринку. Двоє австрійських підприємців мали намір припинити роботу вдома і 

заснували коворкінг, створивши простір для роботи та співпраці однодумців під 

назвою «Schraubenfabrik» у Відні. Заклад відкрився як громадський центр для 

підприємців, однак «Schraubenfabrik» невдовзі відкрив свої двері для фрилансерів, 

архітекторів, PR-консультантів та стартапів. «Schraubenfabrik» базувався на 

колишній фабриці і започаткував рух, який надав покинутим промисловим 

приміщенням нове життя. 

У серпні 2005 р. Б. Нойберг визначив подальший розвиток коворкінгу, 

розробивши нову концептуальну ідеологію: «Традиційно суспільство змушує нас 

вибирати між роботою вдома для себе чи роботою в офісі для компанії. Якщо ми 

працюємо на традиційній роботі компанії 9-5, ми отримуємо спільноту та 

структуру, але втрачаємо свободу та здатність контролювати своє життя. Якщо ми 

працюємо на себе вдома, ми отримуємо незалежність, але страждаємо від 

самотності та шкідливих звичок через те, що ми не оточені робочою спільнотою. 

Коворкінг – це рішення цієї проблеми. У коворкінгу незалежні письменники та 

програмісти збираються разом у спільноті кілька днів на тиждень. Коворкінг 

надає офіс традиційної корпоративної роботи, але дуже унікальним чином» [101, 

с. 9].  

Перший офіційний коворкінг «San Francisco Coworking Space» Б. Нойберг 

заснував у Сан-Франциско як неприбутковий кооперативний простір, що також 

надає альтернативну робочу спільноту, яка виховує стиль роботи, свободу та 

гнучкість, незалежну роботу, зберігаючи традиційну офісну спільноту та 

структуру [110, с. 316].  

Дослідники наголошують, що термін «коворкінг» зазвичай пишуть без 

дефіса («coworking»), що є практичним способом відрізнити його від терміна 

«колега» («co-working») [120, с. 99].  

«Coworking Space» в Сан-Франциско став своєрідною відповіддю на 

«несоціальні» бізнес-центри та непродуктивну роботу домашнього офісу. Робоче 

місце було досить невеликим і пропонувалося лише до восьми відкритих столів 

два дні на тиждень. Серед інших зручностей – обіди, безкоштовний бездротовий 
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доступ до інтернету (Wi-Fi), перерви для медитації, масаж і велосипедні тури. На 

жаль, коворкінг у Сан-Франциско працював лише рік, але пізніше його замінив 

«Hat Factory» – перший коворкінг на повний робочий день, заснований 

Б. Нойбергом, К. Мессіною та Т. Хант. У 2005 р. «Hat Factory» був одним із 

тридцяти коворкінгів у світі.  

Швидке зростання коворкінгу з початку 2000-х років дозволило людям 

різних професій працювати разом у середовищі, схожому на спільноту. 

Закордонні дослідники констатують, що традиційні офіси втратили свої 

звичні характеристики робочого простору, оскільки основною тенденцією другого 

десятиліття ХХІ ст. стало створення «креативних робочих місць» (особливо це 

актуально для компаній, які позиціонують себе креативними та новаторськими) 

[106, с. 344]. Відповідно корпорації все більше інвестують у розробку креативних 

робочих місць, щоб зробити своїх співробітників більш конкурентоспроможними.  

Дедалі більше організацій впроваджують нетрадиційну політику на 

робочому місці та стратегії проєктування креативного робочого середовища [115, 

с. 414]. За даними К. Дейла та Г. Бурела, на початку 2010-х рр. у світі 

нараховувалося понад 2000 робочих місць для спільної роботи, а за два роки їх 

кількість збільшилася на 250 відсотків [74, с. 15]. Фрилансери та невеликі 

стартапи переважно використовують коворкінги як багатофункціональні 

приміщення з неформальною робочою обстановкою. 

Перші коворкінги були представлені в 2005 р., але по-справжньому вони 

почали популяризуватися в 2011 р. У перші роки після того, як коворкінг-простір 

став більш популярним, він мав темп зростання майже на 90 %. У 2017 р. в 

усьому світі було близько 15 500 приміщень [83]. 

Згідно з опитуваннями, заснованими на стимулах коворкінгу, 70 % 

учасників відчувають себе здоровішими, ніж працюючи у традиційному офісі, 64 

% вміють виконувати роботу вчасно, а 91 % вважають, що легше взаємодіяти з 

іншими в коворкінгах [83].  

Робоче місце стало стимулом використовувати простір як основу для 

кар’єрного зростання. Відомо, що гнучкість коворкінгу пристосовується до стилів 
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роботи підприємців, фрилансерів, професійних сервісних працівників, продажів 

та/або технологічних компаній. 

Оскільки кількість людей, які працюють віддалено, збільшується, багато хто 

відчуває себе все більш ізольованим [145, с. 29]. Із цих причин багато фрилансерів 

обирають роботу в коворкінгах: спільних просторах, де люди роблять свою 

кар’єру та роботу, але в присутності інших із метою бути частиною спільноти 

[145, c. 29]. Таким чином, економіка співпраці з ідеєю спільного використання 

створила новий феномен, відомий як коворкінг [70, c. 2068]. Протягом останніх 

років зростання цифрового кочівництва збільшило попит на мобільні робочі 

місця. Ця зміна поведінки та пов’язана з цим потреба у гнучких офісах створили 

основу для зростання коворкінгів та підвищили попит. Бажання поєднати 

відпочинок і роботу під час подорожей по світу додатково розширило цільове 

використання. Таким чином, кількість коворкінгів та людей, які обирають роботу 

в них, постійно зростає. За останні 3 роки кількість коворкінгів у всьому світі 

зросла з 16 000 до приблизно 23 500, у період пандемії зі скороченням контактів. 

Водночас кількість людей, які користуються коворкінгами, зросла з 1,6 мільйонів 

до 2,5 мільйона – знову ж таки, під час скорочення контактів та ізоляції. 

Очікується, що до 2024 року близько 5 мільйонів людей працюватимуть у 

приблизно 42 000 коворкінгах у всьому світі. 

За даними інтернет-порталу Coworker, на території Північної Америки 

працює 5015 коворкінг-центрів, у Центральній Америці – 153, у Південній 

Америці – 1082, в Європі – 6209, у Центральному Сході 574, в Азії – 5502, в 

Африці – 949 та в Океанії 636. Найбільша кількість коворкінг-центрів наразі 

концентрується в таких містах, як Лондон (391), Нью-Йорк (331), Бангалор, Індія 

(301), Гонконг (208), Токіо (207), Барселона (164), Сан-Паулу (159), Мехіко (152), 

Мельбурн (145), Бангкок (131), Сідней (126), Джакарта (121), Мюнхен (99), Лаос 

(95), Бристоль (37), Оттава (29).  

Зміна стилю життя та роботи, величезне зростання попиту та відповідних 

показників, а також важливість соціальної взаємодії, про яку ми дізналися під час 

пандемії COVID-19, що триває, показують, що практичне явище коворкінгу є 
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надзвичайно важливим і актуальним для практиків. Окрім фрилансерів, 

підприємців та стартапів, усталені компанії все частіше використовують 

коворкінги для свого повсякденного бізнесу, а також для інноваційних проєктів та 

ідей [70, с. 2068]. Актуальність коворкінгу проявляється, наприклад, у таких 

компаніях, як WeWorks. WeWorks – це компанія, яка керує коворкінгами по 

всьому світу. Завдяки своїй бізнес-моделі вона завдала збитків у 3,2 мільярда 

доларів у 2020 р. Проте наразі компанія оцінюється приблизно в 6 мільярдів 

доларів. Це знову показує потенціал коворкінгу. 

На сучасному етапі коворкінг вийшов за межі свого робочого режиму як 

альтернативного робочого простору або навіть традиційного робочого простору. 

Ця концепція такого типу спільного робочого місця, як правило, приваблива для 

тих, хто працює в технологічній галузі, невеликих стартап-компаніях, 

фрилансерів і професійних сервісних фірм. Коворкінги не обмежуються 

ізольованими галузями чи малими підприємствами, а також розширюються, щоб 

охопити членів із глобальних підприємств. Великі корпоративні компанії 

знаходять своїх співробітників або розширюють свій бізнес на коворкінги. Це 

часто відбувається тому, що корпорації починають змінювати свою стратегію 

стилю роботи, переміщаючись до коворкінгів, відкриваючи таким чином доступ 

до інших талановитих підприємців, які можуть покращити роботу корпорації. 

Найголовніше, коворкінги пропонують соціальну взаємодію з іншими 

працівниками. Інакше кажучи, головна перевага – це можливість приналежності 

до спільноти при самостійній роботі. До створення коворкінгів фрилансери часто 

сиділи на самоті в громадських місцях, виконуючи свою роботу, і не мали багато 

соціальних взаємодій на професійному рівні. Коворкінги принесли рішення цієї 

проблеми. Хоча люди можуть ефективно та індивідуально працювати над своїм 

завданням, вони мають можливість взаємодіяти з іншими професіоналами, що дає 

відчуття приналежності до спільноти [144, с. 404].  

Стандартом роботи наразі лишається робота у традиційному офісі компанії. 

Коворкінг натомість пропонує альтернативу домашньому офісу та традиційному 

офісу компанії. Зауважимо, що багато дослідників називали коворкінг концепцією 
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«третього місця» – місця, яке не є ані домом, ані офісом компанії і нагадує міст 

між цими двома формами роботи [156, с. 6].  

Коворкінг, домашній офіс та традиційна офісна робота відрізняються: 

– доступністю; 

– гнучкістю; 

– різноманітністю організації; 

– різноманітністю працівників. 

Традиційна офісна будівля насамперед доступна для співробітників у 

звичний робочий час. Власне дім як офіс дозволяє людині працювати в будь-який 

час. Коворкінги як третє місце можуть бути доступні 24 години на добу 7 днів на 

тиждень або працювати у звичний робочий час. Більшість офісів, які також 

входять у склад третіх місць, пропонують доступ 24/7. Натомість коворкінги 

зазвичай доступні в звичний робочий час [106, с. 349]. Коворкінги доступні в 

будь-який час за вибором працівника – це забезпечує більшу гнучкість, аніж 

традиційні офіси, але меншу гнучкість у порівнянні з домашнім офісом. 

На думку дослідників, коворкінги пропонують більшу гнучкість з огляду 

контракту, дозволяючи гнучкі домовленості [77, с. 2080]. Домашній офіс зазвичай 

передбачає, що людина працює за відсутності когось із членів родини. У 

порівнянні з традиційним офісами, в яких люди працюють разом із робітниками зі 

своєї організації, коворкінг пропонує спільне розташування з робітниками з 

різних організацій. Так само ці форми можна розподілити за класом користувачів. 

Будь-який користувач може працювати у домашньому офісі та в коворкінгу. 

Проте традиційний офіс під час зростання цін на нерухомість коштує дорого. 

Таким чином, не всі підприємці і стартапи можуть дозволити собі мати власні 

офіси у великих містах [137, с. 301]. 

Коворкінг позиціонується як «тріумф спільного надбання» [76, c. 7], де 

акцент робиться на побудові спільноти та співробітництві, а також на інших 

цінностях (відкритості, стійкості та доступності), що відрізняють його від 

стандартних офісів [76, c. 37]. Коворкінг-простори об’єднують найкращі частини 

офісного середовища – спільноту, співробітництво та доступ до необхідних 
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інструментів – із перевагами роботи вдома або на себе – зручність, гнучкість та 

автономність. 

На думку дослідників, популярність коворкінгу зростає через ряд 

запропонованих ним нематеріальних (наприклад, спільна діяльність, спілкування, 

обмін знаннями) та економічних переваг. К. Кенлайн наголошує, що простір та 

культура коворкінгу взаємопов’язані. Дослідниця розглядає простори як 

«екосистеми», що обмежені ззовні простором та внутрішньо – людьми, які 

працюють у цьому просторі [104, c. 4].  

Широкий спектр середніх і великих корпоративних організацій обрали 

стратегії спільної роботи як частину своїх додаткових, а іноді навіть основних 

офісних рішень. Ці стратегії зазвичай дотримуються одного або кількох із 

наступних сценаріїв: 

– розміщення окремих співробітників у спільному середовищі для спільної 

роботи, щоб вони могли відчути комунальні переваги, про які повідомляють 

незалежні співробітники. Ця альтернатива найчастіше використовується для 

віддалених працівників або працівників, які працюють вдома, які фізично 

відключені від колег; 

– інтеграція коворкінгів у стратегію офісного робочого місця компанії, або 

шляхом оренди частини робочого простору за межами підприємства для 

розміщення певних команд співробітників, або шляхом створення середовища 

спільної роботи на місці в чинному корпоративному або орендованому офісі (ця 

стратегія найчастіше використовується для інноваційних, інженерних та науково-

дослідних команд, а також для спеціалістів із персоналу); 

– здача в оренду корпоративних приміщень постачальникам, 

субконсультантам, діловим партнерам або іншим не працівникам для 

використання як спільне робоче приміщення (цю стратегію прийняли фірми із 

прогресивною культурою, насамперед у технологічному секторі).  

На думку Х. Снігур, факторами впливу на результати роботи коворкінг-

центру є:  

– місце розташування; 
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– зонування простору; 

– ергономічний підхід; 

– інтер’єр; 

– політика організаторів; 

– оснащення центру [52, с. 119]. 

По всьому світу поширилися різні форми коворкінгів, в яких 

використовуються різноманітні артефакти, наприклад, офісна обстановка, декор, 

меблі, оснащення, для посилення автономії, гнучкості, спонтанної взаємодії та 

внутрішньої мотивації [70, с. 2069]. 

Метою коворкінгу є забезпечення соціального обміну та спілкування, а 

також високого рівня гнучкості. Основними цінностями коворкінгів є відкритість, 

культура спільноти, гнучкість і необов’язковий характер, тому співробітники з 

різними сферами діяльності мають спільне робоче середовище. Однак коворкінги 

суттєво відрізняються один від одного залежно від постачальника та групи 

користувачів.  

Один із перших класифікаційних підходів був розроблений К. Спінуцці і 

включає різні «просторові форми», які пропонують спільне робоче середовище, 

але не прагнуть до співпраці та соціальної взаємодії однаковою мірою [144, с. 

424]. 

Середня площа коворкінгу становить 800 м
2
 і зазвичай включає великий 

відкритий простір із різноманітними столами та стільцями [83]. Окрім 

електропостачання та доступу до інтернету, деякі коворкінги також пропонують 

конференц-зали, командні офіси та кафе. Доступні гнучкі робочі станції, 

стаціонарні робочі станції або приватні офіси, які пропонують місце для 

невеликих команд. Залежно від пропозиції, користувачі платять за своє робоче 

місце оператору коворкінгу за різними тарифами.  

Нетворкінг вважається ключовим мотивом для роботи в коворкінгах, окрім 

того, специфікація часу відкриття допомагає створити основу для індивідуальної 

щоденної структури [135, с. 66]. Гнучкість використання робочого місця є 

додатковою причиною оренди коворкінгу [88, с. 196]. 
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Оскільки більша частина прибутку власників коворкінг-центру надходить 

від оренди робочого стола, дизайн інтер’єру вимагає розрахунку максимальної 

щільності робочого простору, уникаючи при цьому переповненості. Наприклад, 

якщо у стандартному офісі на одного співробітника припадає близько 8 

квадратних метрів, то найуспішніші коворкінг-приміщення будуть прагнути 

зменшити його до 5 квадратних метрів, проте проєктування приміщення не 

завжди надає можливості для подібної гнучкості.  

Якщо раніше коворкінг було сфокусовано на стимулюванні росту стартапів, 

то в останні кілька років він перетворився на гнучкий робочий простір для 

середніх та великих компаній. Простори стільникового зв’язку збільшуються, щоб 

вмістити більше робочих столів, а простори відкритого планування та місця для 

відпочинку пропорційно збільшуються в розмірах.  

Основними зонами коворкінг-простору є:  

– зона open space може включати: вільний стіл (shared desk), стіл, що 

резервується (hot desk), стоячі місця для оперативної роботи, зону тиші, 

розраховану на кілька робочих місць; 

– приватний офіс може включати: кімнату для одного відвідувача (focus 

room), класичний кабінет; 

– робоча кімната: зазвичай представлена приміщенням для командної 

роботи та офіс-подами; 

– кімната для зустрічей: зазвичай представлена у традиційному варіанті, 

як кімната для швидких перемовин (stand-up meeting) та у варіанті ізольованої 

телефонної зони (phone boot); 

– лаунж-зона; 

– лобі; 

– кухня;  

– кімната для відпочинку.  

Типи інтер’єру поділяються відповідно до зонування конкретного 

коворкінг-центру. 
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2.3. Інтер’єри коворкінг-центрів як особливий вид художнього простору 

 

Постіндустріальні цінності зумовили трансформаційні процеси у 

вітчизняній офісній структурі, що протягом останніх років призвели до появи 

двох тенденцій: надання провідними компаніями переваги офісним приміщенням 

із гнучким плануванням та умовами для соціальних комунікацій і активного 

розвитку формату коворкінг, специфіка якого полягає в наданні фрилансерам, 

творчим та інтелектуальним організаціям малого бізнесу робочого простору у 

спільному офісному приміщенні. 

В урбаністичному просторі початку третього десятиліття ХХІ ст. 

представлено багато коворкінг-центрів, успішність яких безпосередньо пов’язана 

з дизайном інтер’єру, що надає унікальної особливості, визначає індивідуальний 

стиль, відображає бренд та особистість компанії.  

Незважаючи на те, що доступність та атмосфера/інтер’єр фізичного 

простору позиціонуються як найбільш важливі характеристики при виборі 

конкретного коворкінг-центру, теоретична база дизайну інтер’єру коворкінг-

простору перебуває на етапі формування, що й зумовлює актуальність 

дослідження. 

Вплив фізичного середовища на робітників є беззаперечним і 

підтверджений багатьма науковими дослідженнями. Покращення фізичного 

середовища розглядалося як один зі способів вплинути на задоволення потреб 

співробітників, бажання працювати та навіть стан здоров’я. Означені аспекти, що 

передусім стосуються традиційних робочих умов, детально описані в науковій 

літературі, проте в контексті специфіки фізичного середовища коворкінг-центру 

на сучасному етапі лишаються малодослідженими. 

На думку Дж. Бенедікт, важливу роль для співробітників відіграє дизайн та 

інтер’єр коворкінгів. Професіонали шукають простір, який не лише відповідає 

їхнім основним потребам у роботі, але й середовище, в якому вони почуваються 

комфортно та можуть успішно виконувати свою роботу. Це означає, що розробка 

коворкінгу передусім передбачає планування всіх характеристик, які повинні бути 
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включені у простір, зокрема визначення цільової групи, оскільки, створюючи або 

проєктуючи простір, важливо передбачати запити і потреби людей, які будуть 

працювати в коворкінг-просторі [65, с. 14].  

Дизайн коворкінг-центрів має особливу концепцію і суттєво відрізняється 

від проєктування офісів та офіційних закладів громадських обговорень. 

Мінімальними вимогами до обладнання коворкінг-центру є: 

– робоче місце;  

– кімнати для перемовин;  

– конференц-зали (з обладнанням для презентацій); 

– приміщення для споживання продуктів харчування із 

найнеобхіднішим обладнанням та мінімальним запасом для проведення кава-

брейків.  

 Комфортна робоча обстановки в коворкінг-центрах та відповідна 

організація робочого простору сприяє максимальному підвищенню ефективності 

роботи та стимулюванню творчого мислення резидентів.  

Забезпечення соціальної ролі коворкінг-центру вимагає виконання низки 

умов: 

– вдале місце розташування: наближеність до центру міста, сусідство з 

бізнес-центрами, забезпечення їх взаємодії з резидентами коворкінгу;  

– відповідне зонування коворкінг-простору: відкрите і закрите робоче 

місце, зона для перемовин, зона для прийому їжі, зона для проведення лекцій і 

семінарів, зона для відпочинку, дитяча ігрова кімната;  

– ергономічний підхід: пристосування робочих місць, предметів і 

об’єктів праці, виходячи із психологічних і фізіологічних особливостей людини з 

метою оптимізації загальної продуктивності; 

– інтер’єр: креативні дизайнерські рішення, колірна гама, яка може 

впливати на продуктивність праці;  

– оснащення: зручність роботи, інформаційна безпека, необхідна 

технічна оснащеність, сучасне обладнання.  
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Креативне мислення дизайнера у розробці проєкту допоможе запустити 

бізнес та створити вдалий формат для роботи і залучення відвідувачів коворкінг-

центру.  

Запити різних типів людей, які працюють або хочуть працювати в 

коворкінг-просторі, зумовлюють його дизайнерську концепцію – як саме простір 

має виглядати зсередини, чи це радше бути затишним місцем, де люди можуть 

відчувати себе як вдома, чи це має бути дуже чисте місце з чистими меблями, де 

концентрація та робота на першому місці.  

Окрім того, важливу роль у сучасному робочому середовищі відіграють 

ергономічні аспекти. Попереднє врахування ергономічних аспектів дає 

можливість створити середовище для кращої роботи. Правильне робоче місце 

може не тільки підвищити продуктивність, але й дати простір для виконання 

роботи в межах її завдань.  

Отже, створюючи робочий простір, який дає працівникам можливість 

адаптувати його до своїх повсякденних завдань і, таким чином, створювати свої 

робочі місця, допомагає зменшити відчуття незахищеності роботи, що підвищує 

продуктивність. Основною частиною забезпечення належного робочого 

середовища є задоволення технологічних потреб цільової групи. По суті, це місце, 

де можна використовувати та заряджати ноутбуки, мобільні телефони та мати 

міцне інтернет-з’єднання, щоб переконатися, що вони можуть взаємодіяти зі 

своїми клієнтами та один з одним [152, c. 62].  

До того ж слід враховувати, що люди мають різні робочі потреби. Це 

призводить до наступної рекомендації: планувати коворкінг більш цілісно, щоб 

мати можливість запропонувати потрібний простір різним видам професіоналів 

[152, c. 63]. У таких місцях, які задовольняють індивідуальні потреби, працівники 

можуть легше створювати роботу відповідно до своїх потреб і тим самим 

покращувати свою роботу [144, c. 399]. 

Типовий коворкінг-простір поєднує неформальні та творчі простори з 

елементами робочого простору (функціональні простори). Класичний фізичний 

дизайн коворкінг-простору – це відкритий поверх зі спільними робочими 
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просторами, де колеги можуть легко взаємодіяти між собою. Ця концепція офісу 

для багатьох користувачів пропонує, у порівнянні із традиційними офісами, більш 

неформальні простори/обладнання, такі як кавові куточки, кухня, кімнати для 

перемовин, цілодобовий доступ в інтернет, принтер та копіювальне обладнання, 

лаунж-зона та інші неформальні простори.  

На основі аналізу фізичних характеристик багатокористувацьких офісів 

дослідниками виявлено, що найважливішими факторами, що впливають на 

задоволення користувачів, є:  

– розміщення; 

– зовнішній вигляд та розділення офісу; 

– оформлення офісу; 

– приміщення та послуги; 

– ізольовані кімнати;  

– офісний відпочинок; 

– інформаційно-комунікаційні технології та обладнання; 

– конфіденційність та офісний клімат [85, с. 465]. 

З моменту своєї появи в середині 2000-х рр. коворкінг в усьому світі 

демонструє експоненціальний зріст; все більше людей погоджуються, що їм 

підходить такий стиль роботи. Це зумовлює важливість розуміння та осмислення 

особливостей проєктування і створення ефективного робочого простору.  

Сприйняття простору пов’язано з тим, наскільки добре цей простір 

задовольняє потреби користувачів. Ключові конструктивні характеристики 

фізичних умов та фактори робочого середовища, що можуть підтримувати або 

заважати діям користувачів, зазвичай включають: 

– відкритість: відсоток від загальної площі підлоги, що візуально 

відкритий, без формальних стін та з невеликою кількістю бар’єрів;  

– різноманітність надбудов: окремі фізичні просторі, які можуть 

обирати користувачі;  

– гнучкість: ступінь легкості, з якою користувачі можуть змінювати свій 

робочий простір, переміщуючи та/або регулюючи меблі, додаючи або 
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прибираючи бар’єри (наприклад, при низькому ступені гнучкості більшу частину 

меблів переміщувати не можна, окрім стільців та дрібних предметів; при 

середньому можна легко переміщувати у просторі половину меблів; при високому 

– більша частина меблів має колеса та/або легка і мобільна); 

– територіальність: якщо користувач може увійти у простір і сісти за 

будь-який стіл, не відчуваючи, що він займає «чийсь» стілець, або якщо 

користувач не відчуває розчарування, якщо звичне для нього місце роботи 

зайнято іншим користувачем, простір вважається нетериторіальним, і навпаки. 

Користувачі можуть відчувати територіальні відчуття до локацій, навіть якщо сам 

простір не є територіальним;  

– доступ до особистих кімнат: якщо користувачі мають можливість 

використовувати окрему кімнату з дверима, час від часу або зарезервувавши її на 

себе, вважається, що цей простір має доступ до приватних кімнат.  

З метою кращого проєктування простору необхідно розуміти використання 

різних типів спілкування в коворкінгах – відкритість кожної зони повинна 

засновуватися на типах та рівнях взаємодії з користувачем. Попередні 

дослідження показали, що зазвичай користувачі надають перевагу робочому 

простору з поєднанням відкритих і закритих просторів для різних видів 

діяльності, оскільки деякі робочі середовища із занадто відкритим плануванням 

можуть створювати проблеми з шумом, конфіденційністю та концентрацією уваги 

[133, с. 536]. 

Важливим елементом у процесі планування дизайну інтер’єру коворкінг-

центру є доступність. Співвідношення людей на квадратний метр має відношення 

до стратегій пожежогасіння та маршрутів евакуації, розрахованих на цю кількість. 

Це передбачає розрахунок відповідної ширини коридорів, включно з додатковими 

сходами, або зміни способу евакуації з будинку з метою більш ефективного 

розподілу простору та збільшення кількості користувачів. У контексті 

інклюзивності, що передбачає надання можливостей вільного доступу та 

пересування в коворкінг-просторі кожної людини, незалежно від наявних 
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фізичних, соціальних, мовних, емоційних та інших особливостей, всі приміщення 

мають бути розроблені з урахуванням додаткових режимів доступу для інвалідів. 

Успішність коворкінг-просторів безпосередньо пов’язана з їх дизайном, 

який надає унікальної особливості, визначає індивідуальний стиль, відображають 

бренд та особистість компанії. Наприклад, внаслідок використання дизайнером 

палітри матеріалів або унікального архітектурного елементу, які стали частиною 

його фірмового стилю. 

Важливим аспектом дизайну коворкінг-простору є забезпечення відчуття 

підтримки користувачів із боку простору. В процесі проєктування та розробки 

дизайну інтер’єру з урахуванням розмаїття завдань робочий простір може 

пропонувати користувачам різноманітні типи налаштувань, що знадобляться 

протягом робочого дня або тижня. Забезпечуючи відповідну комбінацію 

просторів, включно з основною відкритою робочою зоною, кількома 

формальними та неформальними окремими кімнатами, зоною для споживання їжі, 

відпочинку та ін., робочі простори можуть підтримувати більшу частину завдань 

користувачів, що призводить до їх задоволення. 

Особливу увагу в дизайні інтер’єрів коворкінг-центрів відіграють твори 

мистецтва, зокрема картини. На думку С. Хартьєс-Госселінка, спостереження за 

глухими стінами може викликати дискомфорт та стрес у робітників [94, c. 176]. 

Відповідно, використання творів мистецтва в оздобленні інтер’єру коворкінг-

центру сприяє частковому зняттю напруги, що пов’язана з відсутністю візуальної 

стимуляції. Окрім того, мистецтво може забезпечити «душевне полегшення та 

відновлення» [103, c. 727]. 

Однією з важливих фізичних особливостей коворкінг-просторів є поєднання 

великих фасадних вікон та значної кількості кімнатних рослин. На думку 

дослідників, як і мистецтво, рослини здійснюють відновлювальний психічний 

вплив на людину [66, c. 1210]. 

Коворкінг-простори орієнтовані на досить обмежену категорію робітників, 

оскільки сам формат коворкінгу підходить для фрилансерів та бізнес-команд, які 

складаються не більше ніж із чотирьох осіб (більша кількість осіб у команді 
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збільшує орендну плату, що економічно невигідно), окрім того, нейтральний 

простір не дає можливості відобразити індивідуальний стиль компанії. Водночас 

із кожним роком у світовій та вітчизняній практиці цей формат стає все більш 

популярним (наразі в світі нараховується понад 20 000 коворкінг-просторів; за 

прогнозами, до 2024 р. їх кількість сягатиме 40 000) [92], а потенціальними 

користувачами коворкінг-центрів є віддалені співробітники компаній, оператори 

малого бізнесу, представники творчого малого бізнесу, кількість яких до 2022 р., 

за прогнозами спеціалістів, збільшиться до 5,5 мільйонів. 

Експоненціальне зростання користувачів коворкінг-центрів впливає на 

зміну зовнішнього вигляду їх середовищного простору. Нові приміщення, як 

правило, набагато більше за старі, оператори знаходять нові способи 

обслуговувати більшу кількість користувачів, відповідних змін зазнає інтер’єр, 

дизайн якого натхнений внутрішнім оформленням приміщень, що надзвичайно 

відмінні від традиційних офісів – розкішних готелів, модних барів та 

ексклюзивних клубів.  

Проблематика взаємодії середовища та предмета, створення «просторової 

атмосфери», що впливає на почуття, відчуття та думки зануреної в неї людини 

набувають особливого значення в контексті розвитку коворкінг-центрів. 

У процесі аналізу особливостей дизайну інтер’єрів коворкінг-центрів у 

цьому дослідженні використано термін «середовищний простір», під яким 

розуміється приватний випадок простору – протяжний неоднорідний 

матеріалізований початок, де цілісність є первинною та домінує над 

розчленованістю, а складові елементи не підлягають відокремленому, 

ізольованому розгляду. Середовищний простір виступає як сукупність простору 

та речового наповнення, якому властивий пріоритет злиття. Середовищний 

простір не лише як комплекс фізичних умов, але й як система духовних сенсів 

сприяє пануванню емоційного початку над раціональним, синтетичного над 

аналітичним. 

У контексті специфіки цього дослідження важливими є ідеї американського 

психолога Дж. Гібсона, відповідно до яких середовище, створюючи сприятливі 
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можливості, впливає на формування, розвиток і реалізацію здібностей 

особистості, та естонського дослідника М. Хейдметса, який стверджував, що 

становлення власного «Я», процес персоналізації середовища та взаємодія за 

типом суб’єкт-суб’єкт відбувається в результаті ідентифікації об’єктів 

середовища [95, c. 9]. 

Зважаючи на залежність інтер’єру від специфіки резидентури коворкінг-

центру та галузевої специфіки робочої діяльності (від наукової, технічної до 

творчої), його оформлення може бути нестандартним та яскравим (наприклад, для 

художників, дизайнерів) або витриманим у класичному офісному стилі (для 

представників IT-спільноти, перекладачів та ін.). 

На думку С. Куглена, унікальна атмосфера може виникати завдяки 

відповідному формуванню складових елементів дизайну інтер’єру, таких як 

простір, текстура, лінія, форма, освітлення, температура, звук, свіжість та 

архітектурний стиль [111, c. 146].  

У процесі роботи над гармонізацією середовищного простору коворкінг-центрів, з 

метою створення необхідної робочої атмосфери, дизайнер повинен враховувати 

психосоціальні (статус, персоналізація, конфіденційність), корпоративні 

(мобільність, стійкість, образ) та фізичні аспекти. 

Серед фізичних аспектів особливе значення набувають: 

– баланс або кінестетика: реакція людського тіла на рух у просторі 

(наприклад, перехід із килимового покриття на мармурову підлогу, підйом на 

кілька сходинок або підйом зі стільця – це дії, що вимагають змін у м’язових 

реакціях тіла); гармонійний дизайн забезпечує вільне пересування меблів та 

людини довкола них, а також врахування маршрутів руху, що надають достатньо 

місця для відчуття комфорту; 

– запах: відповідно до специфіки людського організму, на відміну від 

інших сенсорних стимулів, що спочатку проходять через мозок, він одразу 

потрапляє у кровотік – завдяки цій властивості конкретний запах створює 

атмосферу, яку неможливо передати ані звуком, ані зображенням; 
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– тактильні відчуття: для створення гармонійної атмосфери коворкінг-

центру важливим є правильний вибір фактури внутрішнього оздоблення стін і 

стелі, дверей та меблів, а також їх візуальний вигляд, оскільки людський мозок 

поєднує відчуття з пам’яттю та уявленням; 

– слух: звук має вирішальне значення на робочому місці, оскільки має 

створювати цінне відчуття контексту, часу та місця, проте досягти правильного 

балансу надзвичайно складно – більша частина фізичного дизайну належить до 

керування звуками, зокрема, контролю над шумами, які не повинні заважати 

творчості (передусім пониження рівня звуків завдяки використанню килимів та 

інших поверхонь, які поглинають шуми; встановлення спеціальних вікон та 

безшумного обладнання); 

– бачення: візуальний огляд простору коворкінг-центру надає людині 

відомості про його розмір, розташування та способи пересування; в невеликому 

просторі одна людина може відчувати психологічний тиск, а команда в занадто 

великому просторі, навпаки, може стати більш згуртованою; людина реагує на 

яскраве освітлення, яскраві кольори та гру води у фонтані; помічає зручні меблі, 

найновіші технології; відповідно візуальний дизайн кабінету допомагає 

працівнику несвідомо вирішувати, в якому просторі він зможе плідно працювати; 

– колір: важлива складова образу, що впливає на мотивацію та 

працездатність, оскільки колір впливає на сприйняття людиною простору та 

реакції на нього; сприяє збагаченню приміщення в контексті інформаційності [14, 

с. 21].  

Колір, який бачить людина, – це світло, відбите від поверхні, тому кілька 

об’єктів однакового кольору, але з різною геометричною текстурою виглядають і 

сприймаються по-різному в різних ситуаціях. Креативне використання гри 

кольору є ефективним способом розширення простору, створення стилю, 

формування позитивного настрою співробітників та ін. (наприклад, світлі кольори 

візуально збільшують простір; темні – поглинають світло і роблять простір 

меншим та затишним; теплі кольори – привносять візуальну теплоту в простір, а 

холодні, зокрема синій та зелений, розслаблюють і освіжають; натуральні кольори 
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– теплі, приємні та живі; нейтральні кольори – чорний, білий та проміжні відтінки 

– можуть виглядати досить стерильними, але в поєднанні з іншими кольорами – 

ефективні та позачасові) [39, с. 199–200].  

Коворкінг-простори структуровані таким чином, щоб створювати 

плюралістичні рішення для основних офісних потреб: зустрічі, робота, 

спілкування для людей найрізноманітніших професій.  

Аналізуючи елементи різноманітних галузей матеріально-художньої 

культури, що безпосередньо формують предметно-візуальну реальність людини, в 

процесі розробки інтер’єру коворкінг-центру дизайнер поєднує цінності образу 

життя та культури із традиційними художньо-естетичними рішеннями 

просторових завдань. 

Відповідно до власного призначення середовище коворкінг-простору 

наділене специфічними функціональними та інформаційними якостями, що 

визначає його емоційний зміст та дизайнерське вираження окремих процесів 

діяльності. Зазвичай людина, відчуваючи відмінності в емоційному впливі 

дизайнерського середовища, не осмислює його джерел. 

Креативне середовище коворкінг-центру є предметно-просторовим 

середовищем, планування якого передбачає розробку системи функціонування 

об’єктів трьох типів, що означують галузь соціальної організації діяльності, 

галузь техніки та предметно-просторове середовище людської життєдіяльності. 

Специфіка полягає в тому, що у процесі проєктування будь-якого об’єкта 

здійснюється зв’язок між різними способами організації предметного світу в 

межах цілісної моделі дизайну коворкінг-центру.  

Цілісність підходу дозволяє вирішити важливу проблему забезпечення 

зв’язку утилітарного (технічна досконалість, технічна доцільність, економічний 

ефект, ергономічність) та естетичного (естетична виразність, художня образність, 

знакова асоціативність) аспектів креативного середовища коворкінг-центрів. 

Цілісне структурування дизайну коворкінг-центру в діалектичній єдності 

утилітарного та естетичного здійснюється відповідно до ціннісних ідеалів 

матеріально-художньої культури сучасного суспільства.  
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Таким чином, проєктування креативного середовища коворкінг-центру 

передбачає вирішення не лише традиційного для дизайну завдання формування 

предметного оточення, але й соціальні проблеми, а також фундаментальні 

питання організації життєдіяльності та життєустрою. 

Особливості коворкінг-центру визначають підходи до його художньо-

проєктного моделювання, зокрема проєктування разом із його морфологією та 

функціями всіх пов’язаних із ним дій, процедур та процесів.  

Засобами роботи дизайнера в процесі створення творчого простору 

коворкінг-центру є креативне використання кольору, освітлення, малюнка та 

фактури в оформленні. 

Основні принципи створення дизайну креативного середовища коворкінг-

центру передбачають: 

– створення дизайнером позитивного середовища, що створює викликає 

піднесений настрій; 

– кожний об’єкт середовища коворкінг-центру, включно з будівлею, 

інтер’єром, елементами декору, видом із вікна та ін., повинен генерувати у 

людини радість, викликати позитивні емоції та почуття; 

– середовище повинно бути гнучким і легко адаптуватися для потреб 

конкретної людини; 

– створення багатоваріантного середовища, що легко видозмінюється 

відповідно до моди та технічного прогресу; 

– універсальність середовища: у середовищі коворкінг-центру до 50 % 

простору приміщення повинно залишатися вільним; має бути використано 

мінімальну кількість капітальних перегородок для перепланування простору, 

натомість кількість розеток повинна бути максимальною для зміни обстановки 

при необхідності; 

– максимальне спрощення будь-яких комунікацій (транспортних, 

пішохідних, інженерно-технічних, інформаційних); 

– ліквідування конфлікту між природним і техногенним середовищем; 

– максимальна гуманізація механічних процесів праці.  
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М. Майлз та А. Хуберман, аналізуючи дизайн робочого простору, 

пропонують типологізувати його за наступними тематичними категоріями: дім, 

символіка і пам’ять, спорт та ігри, минулі та майбутні технології, природа [123, с. 

43]. 

У цьому дослідженні вважаємо за доцільне провести аналіз особливостей 

креативного середовища дизайну коворкінг-простору із застосуванням наведеної 

категоризації.  

У випадку використання дизайнером теми «дім» інтер’єр коворкінг-центру 

розроблено з метою створення атмосфери гостинності та затишку. Типовим є 

використання старовинних меблів, саморобних ковдр, крісел-гойдалок, 

різноманітних кошиків із різноколірними вовняними нитками, теплих кольорів і 

світильників. Оскільки серцем будинку зазвичай є кухня, у багатьох креативних 

дизайнах коворкінг-центрів великий кухонний стіл служить місцем для зустрічей, 

кави або спільного обіду. Кухонний стіл створює відчуття домашнього затишку, 

тепла і взаємної довіри. 

Застосування такого типу дизайну ґрунтується на політиці багатьох 

компаній, що передбачає мирне та довірливе середовище для креативної роботи. 

Дизайн багатьох сучасних коворкінг-просторів розроблено з урахуванням 

впливу на символічну пам’ять людини. Креативні робочі простори спроєктовані 

як особливі види нетипових будівель, наприклад, юрти, іглу та шале; 

використовуються різні декоративні елементи (наприклад, червоні телефонні 

будки; кімнати для перемовин у стилістиці швейцарської канатної дороги та 

шале). Інтер’єр побудовано на національній символіці, наприклад, меблі, 

спроєктовані у вигляді величезних голландських порцелянових чашок для кави з 

тюльпанами, які створюють яскравий зв’язок між робочим місцем і 

національністю. Це зміцнює зв’язок між офісним приміщенням і самобутньою 

культурою. Національна культура та символіка створює у просторі коворкінг-

центру унікальну ауру, інтегруючи в нього інші, більш приховані значення – 

таким чином розпалюючи уяву. 
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Теми спорту та ігор також дуже популярні серед багатьох дизайнерів 

коворкінг-просторів. Привабливість та ідеалізація безтурботного дитинства чи 

бунтарства підліткових років репрезентовано в дизайні креативного середовища, 

що нагадує дитячі кімнати чи будинки братства. Баскетбольні майданчики у 

просторі коворкінгу, різноманітні настільні ігри, скейт-рампи і комп’ютерні ігри 

створюють атмосферу, що перетинає межі роботи та ігор, але водночас надає 

енергію і підвищує працездатність. Такий тип дизайну повинен створювати 

асоціації із грайливістю та молодістю з метою надихнути людину на фізичну та 

розумову активність. Регулярні фізичні вправи вважаються все більш важливими 

в роботі, відтак у багатьох випадках у коворкінг-центрах є власний тренажерний 

зал, бігові доріжки. Креативність у цьому разі стимулюється активізацією 

фізичного рівня. 

Уявне майбутнє, з одного боку, і ностальгічне загравання з минулими 

технологіями, з іншого, також представлено у креативних просторах деяких 

коворкінг-центрів. Технологія повинна розпалити уяву, відповідно у цьому 

контексті застосовуються в тому числі й загальновідомі фантастичні або 

літературні образи (наприклад, розроблений у стилі стімпанку підводний човен 

«Наутілус», в якому поєднано індустріальну та романтичну теми, дизайнерами 

використано модифіковані іржаві сталеві балки та механічні деталі, старі 

дерев’яні екрани у поєднанні з вікторіанськими меблями з червоною оксамитовою 

оббивкою). Водночас багато інтер’єрів коворкінг-центрів демонструють тяжіння 

до тематики найновішого технологічного обладнання (наприклад, космічні станції 

та ін.), пристосованого до старомодного оточення.  

Побудова просторових елементів з метою імітування навколишнього 

середовища вже давно є трендом дизайну коворкінг-центру. У багатьох 

спроєктованих відповідно до цього тематичного типу креативних робочих 

просторів найпопулярнішою тенденцією є створення атмосфери спокою та 

гармонії дзен, що досягається завдяки використанню дерева, органічних 

матеріалів, зелених стін і пейзажних шпалер. Деякі коворкінг-центри вражають 

наявністю розмаїття великих дерев або навіть власного зимового саду всередині 
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приміщення, що призначене для посилення релаксації та психологічного 

відновлення, що є ще однією важливою умовою креативності.  

Простір для соціалізації на природі в імітованому міському середовищі чи у 

просторі, що імітує торгові центри та кафе, також є популярною тенденцією. 

Дизайнери використовують великі плюшеві дивани та невеликі столики з 

кількома стільцями, запрошуючи людей зустрітися один з одним і потенційно 

робити разом щось креативне.  

Розглянуті вище тематичні типи креативних робочих місць репрезентують 

дух творчості, який надає різноманітні відчуття за допомогою кольору, 

матеріалів, запахів, артефактів та меблів; сприяють необхідним креативним 

імпульсам для розробки нових ідей, нових продуктів, процесів та альтернативного 

мислення. Отже, характерними передумовами креативності, що властиві 

просторовим конструкціям коворкінг-центрів, є:  

– символи дому, спогадів, спорту, технологій та природи;  

– відкритість та гнучкість, неформальність та грайливість;  

– спокій та умиротворення; 

– яскравість та веселість.  

Тому загалом варто відзначити, що протягом останнього десятиліття 

коворкінг як бізнес-модель стартапів отримав експоненційне зростання в усьому 

світі, ставши новою моделлю роботи в умовах економіки спільної роботи та 

спільного використання. Попит на коворкінг-центри зумовив зміни як в 

економічній, так і в ринковій динаміці, такі як перевага аутсорсингу та 

субпідряду, пов’язані із глобальними комп’ютерами, заохоченням зростання 

мікропідприємств, самозайнятих та позаштатних працівників. Основна перевага 

для користувачів полягає в уявленні про те, що незалежні професії та ті, хто має 

гнучкість робочого місця, краще працюють разом, ніж поодинці.  

Зміни, що перетворюють офіс на особливий управлінський центр, 

безпосередньо пов’язані з цифровою трансформацією основних процесів бізнесу, 

які забезпечують створення продуктів і надання сервісів. Робоче місце – це 

простір, в якому людина проводить більшу частину дня і повинна бути 
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забезпечена атмосферою для підтримки концентрації та цілеспрямованості з 

метою ефективного та продуктивного робочого процесу. Враховуючи цю 

причину, робочі простори у сучасних коворкінг-центрах плануються заздалегідь, 

щоб поєднати обстановку роботи з більш комфортними умовами перебування.  

Новаторські побудови роботи початку ХХІ ст. – повноцінні екосистеми, в 

яких із найпростіших сформованих платформ, сервісів та технологічних 

налаштувань формується конкурентоспроможна інформаційні системи високого 

рівня. Таким чином, забезпечуються необхідна динаміка та результативність в 

умовах спеціалізації і конкуренції. Подібна система практично неможлива при 

старих управлінських та територіальних умовах роботи.  

Розвиток дизайну інтер’єру коворкінг-центру та методів дизайн-

проєктування відбувається в безпосередній взаємодії з науково-технічним і 

соціокультурним прогресом. З одного боку, зміни в цих галузях – наприклад, 

поява складних систем технологічного устаткування – призводять до необхідності 

новаторського погляду на проєктування їх самих і систем їх управління. З іншого 

боку, дизайн використовує до своїх специфічних завдань загальні тенденції, 

напрями та досягнення в науці і техніці. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Ключовими конструктивними характеристиками фізичних умов та 

факторами робочого середовища, що можуть підтримувати дії резидентів, є:  

– відкритість (відсоток від загальної площі підлоги, що візуально 

відкритий, без формальних стін та з невеликою кількістю бар’єрів); 

– різноманітність надбудов (окремі фізичні простори, які можуть 

обирати користувачі);  

– гнучкість (ступінь легкості, з якою користувачі можуть змінювати 

свій робочий простір, переміщуючи та/або регулюючи меблі, додаючи або 

прибираючи бар’єри (наприклад, при низькому ступені гнучкості більшу частину 

меблів переміщувати не можна, окрім стільців та дрібних предметів; при 
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середньому можна легко переміщувати в просторі половину меблів; при високому 

– більша частина меблів має колеса та/або легка і мобільна);  

– територіальність (якщо резидент може увійти у простір і сісти за будь-

який стіл, не відчуваючи, що він займає «чийсь» стілець, або якщо резидент не 

відчуває розчарування, якщо звичне для нього місце роботи зайнято іншим 

резидентом, простір вважається нетериторіальним, і навпаки; резиденти можуть 

відчувати територіальні відчуття до локацій, навіть якщо сам простір не є 

територіальним);  

– доступ до особистих кімнат (якщо реципієнт має можливість 

використовувати окрему кімнату з дверима, час від часу або зарезервувавши її на 

себе, вважається, що цей простір має доступ до приватних кімнат).  

На основі аналізу існуючих просторових концепцій виявлено, що простір 

сучасного коворкінг-центру можна вважати одним із видів художнього простору 

та виявляти у ньому певні сенсові категорії (за Габричевським, Шпенглером, 

Хайдеггером та ін.). 

У процесі розробки гармонійного середовищного простору коворкінг-

центру діяльність дизайнера передбачає урахування таких аспектів, як: 

– психосоціальні (статус, персоналізація, конфіденційність); 

– корпоративні (мобільність, стійкість, образ); 

– фізичні (доступність, природність, баланс або кінестетика, запах, 

тактильні відчуття та ін.). 

Створення робочої атмосфери в коворкінг-просторі передбачає урахування 

балансу/кінестетики; запаху; тактильних відчуттів; слуху; бачення; кольору.  

Коворкінг-простори структуровані таким чином, щоб створювати 

плюралістичні рішення для основних офісних потреб: зустрічі, робота, 

спілкування для людей найрізноманітніших професій.  

Завдяки унікальним дизайнерським підходам сучасні коворкінг-центри 

позиціонуються як сприятливе креативне середовище для роботи представників 

творчого класу в контексті реалізації нових творчих ідей.  
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Функціональність, художній образ, забезпечення необхідних умов для 

підвищення працездатності, зручність використання, безпека та естетичне 

задоволення від перебування у просторі коворкінг-центру та взаємодії з 

предметами досягаються виключно завдяки використанню системного підходу до 

проєктування, що передбачає урахування функціонально-технологічних та 

соціально-культурних факторів. 

Створення дизайнером креативного середовища коворкінг-центру є 

результатом комплексного проєктування – спільної технічної, естетичної та 

художньої діяльності, основною властивістю яких є антропоцентричність, тобто 

орієнтування на людину. Відповідно у процесі проєктування дизайнер виходить 

виключно з потреб людини (у цьому випадку під час роботи), щоб уникнути 

небажаного адаптування відвідувачів коворкінг-центру до створеного ним 

середовища.  
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РОЗДІЛ 3 

 ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ КОВОРКІНГ-ЦЕНТРУ В 

СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ УРБАНІСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ  

 

 

 

3.1. Морфологія простору сучасних коворкінг-центрів в Україні 

(архітектура інтер’єру коворкінг-центру та особливості його просторово-

планувальних рішень) 

 

Інтер’єр робочого місця як елемент загальнолюдської культури у кожен 

наступний історичний період розвитку суспільства несе на собі характерні риси 

інтер’єру, створеного попередниками. Водночас, зумовлений конкретною 

історичною обстановкою та соціальними вимогами, він відображає зміни способу 

життя суспільства, тому все частіше у процесі його оформлення застосовуються 

сучасні матеріально-технічні та художньо-виразні засоби, удосконалені 

конструктивні прийоми, нові підходи до формування внутрішнього простору. 

На межі ХХ–ХХI ст., у вітчизняному інтер’єрі робочого простору всі ці 

зміни стали наслідком нової соціально-економічної реальності і пов’язаними з 

нею змінами майнових стосунків, затвердженням приватної та корпоративної 

власності на нерухомість, появою нового недержавного замовника на проєктно-

будівельні та декораційні роботи.  

Вітчизняний дизайн інтер’єру робочого місця в період 1990–2000-х рр., 

зазнавши ряд великих змін, пов’язаних із різноманітними процесами як на 

світовому, так і місцевому рівнях, отримав новаторське виявлення з появою та 

поширенням коворкінг-центрів.  

Стрімкість та стихійність перетворень відповідно позначилася на якісних 

характеристиках дизайну на початку нового тисячоліття, що проявилися у 

формальному підході до організації простору коворкінг-центру, в запозиченні 

прийомів із різноманітних стильових систем та їх механічному використанні в 
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інтер’єрі коворкінг-центру. Водночас так званий «перехідний» період завдяки 

сміливим експериментам вітчизняних дизайнерів характеризується розкриттям їх 

потенційних творчих можливостей.  

Проте теоретичне осмислення дизайну коворкінг-центру суттєво відстає від 

практики і, як правило, розглядається в межах опису вже вирішених практичних 

завдань. 

Формування сучасних офісних об’єктів і перспективи їх розвитку 

спрямовані на організацію руху інформації та розвиток нових знань як один із 

основних виробничих процесів постіндустріального суспільства. Найважливішою 

умовою вдосконалення наявної системи ділових просторів є розробка загальної 

стратегії розвитку, яка враховує містобудівні, організаційні, соціальні, художні, 

економічні та екологічні чинники. 

Діючий підхід до адаптації організаційних і технологічних процесів 

компаній до існуючих параметрів робочого середовища зумовлений системою 

ділових відносин, що історично склалася в Україні, яка тільки починає переймати 

передовий закордонний досвід. Традиція ієрархічного управління, що склалася в 

організаціях із жорсткими рамками і суворо регламентованими професійними 

контактами в сучасному бізнесі, стала абсолютною архаїкою. Розуміння офісних, 

науково-дослідних об’єктів як режимних установ, ізольованих від міського 

середовища, нині є неприйнятним як для повноцінного функціонування офісних 

об’єктів, так і для розвитку структури міста загалом. 

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, таких як Web 

2.0, особисті мобільні пристрої, дані з відкритим висхідним кодом, принтери 

нового покоління та ін., посприяли змінам у способах виконання роботи та місць 

її виконання. Пов’язане з цим зростання кількості творчих і цифрових робітників, 

а також наступне поширення коворкінг-просторів та виробничих просторів 

викликало різноманітні ефекти, включно зі змінами урбаністичного простору 

(пришвидшують регенерацію міст), економіки та суспільства (сприяє передачі 

знань, неформального досвіду, взаємодії та співробітництву). 
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За даними дослідників, коворкінг-простори розміщені по всьому світу, 

переважно в творчих містах із розвинутою економікою, що характеризуються 

високою динамічністю та космополітичністю міського середовища, що 

привабливе для науковців, представників творчих та цифрових галузей [124]. 

Неабиякого розвитку коворкінг-простори отримали в другій половині 2010-

х рр. в Україні – тенденція використання коворкінгів привернула увагу багатьох 

підприємців, фрилансерів та власників малого бізнесу, оскільки більшість із них 

шукають ідеальне місце для підтримки свого стилю роботи та досягнення робочих 

цілей. На початку руху створення коворкінг-центрів в Україні були суто 

приватними ініціативами, а з поширенням концепція коворкінгу привернула 

інтерес засобів масової інформації, що посприяло включенню їх у громадські 

програми, спрямовані на створення «креативного міста», яке часто 

матеріалізується в регенерації занепалих промислових кварталів. Коворкінг-

центри є результатом розмивання кордонів і процесів гібридизації між 

технологічними, економічними та соціальними категоріями. Наразі вони міцно 

закріплені як модель робочого місця великих українських бізнес-міст. 

Одними з найбільших центрів стартапів (компаній із короткою історією 

операційної діяльності) в Україні є Київ, Харків, Львів та Одеса, що пов’язано із 

пріоритетним напрямом розвитку підприємництва. У сфері підприємництва 

екосистема стартапів формується підприємцями, стартапами на різних стадіях та 

численними іншими організаціями, такими як університети, інвестори, 

акселератори, коворкінги, постачальники юридичних та фінансових послуг, а 

також державні установи.  

Станом на 2022 р. в Україні працює 110 коворкінг-центрів: у Львові 

(«iHUB», «KONTORA Light», «KONTORA Lviv», «Startup Depot», «Kimnata 

Coworking», «Coworking Think», «Jam Cafa», «Територія Коворкінг», «Starfleet 

Coworking», «Factory Coworking Lviv», «Startup Depot», «coMMuna», «Coworking 

Platforma Futura», «Z-One Hub»), у Харкові (Коворкінг «Baobab EcoWorking», 

Коворкінг «CoWorkingClub», Коворкінг «УРОВЕНЬ», Коворкінг «Обломовъ», 

Коворкінг «Шишка», Коворкінг «Proton-Hall», «fspace coworking», «Creative Hab 
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Rozvytok», «FABRIKA», «Branch», «Spalah», «Coworking space on Дівоча»), в 

Одесі («Перрон № 7», «New York Coffee», «Cooffice», «Impact Hub Odessa», 

«Terminal 42», «Books&Cups Study Center», «4City»), у Дніпрі (Creative State of 

Dnipro, «I coworking hub», «doSTup», «Soft Work»), у Запоріжжі («IT HUB 

Coworking place»), у Черкасах («Talent HUB»), у Житомирі («Острів Пасхи») та в 

Києві (шість коворкінг-центрів: «Regus – Kiev, Forum West Side» та ін., «Spaces», 

«IZONE», «LOFTI SPACE», «Anthill», «Креативний простір Арсенал», «IC 

Coworking», «Коворкінг Платформа Леонардо», «Vremeni Vagon», «HUB», 

«Коворкінг Платформа Арт-Завод», «Креативний простір Гулівер», «Часопис», 

«Креативний простір Сенатор», «Смарт коворкінг», «Regus – Kiev Horizon Park», 

«Regus – Kiev», «Креативний квартал Астарта», «Regus – Kiev, Авеню 53», «Дата 

хаб», «Перемога спейс», «ГоГарден», «tcth», «iHUB», «Креативний простір 

Гулівер», «ДатаХаб», «Коворкінг офіс Голосіївський», «Коворкінг Хаб», 

«Толока», «Інверіа», «T shaped crew», «UnderHub», «Прожектор», «Bibliotech», 

«COMEIN», «Коворкінг VDNG TECh», «Кампус Антикафе», «Базіс Коворкінг», 

«YOURSPACE», «Tru Office», «The Resident», «Mayak Event Workplace», «LIFT99 

Київ Хаб», «Простір Коворкінг», «Shota Office Kyiv», «Креативний простір 

Арсенал 2», «ОмніКампус», «Коворкінг простір на Інститутській», «Коворкінг 

простір на Б», «Коворкінг простір на Ломоносова») [72]. 

Провідними мережами коворкінгів в Україні є «Platforma», «Creative 

Quarter», «Creative States», «Spaces» та ін. 

Особливого розвитку коворкінг отримав у Києві – місті, що є 

зосередженням інновацій; місті, в якому фірми потребують присутності інших 

творчих компаній, що взаємозбагачують ідеї засобами формального та 

неформального обміну інформацією. 

Створення коворкінг-центрів у сучасній практиці пов’язано з новим 

будівництвом та використанням реконструйованого фонду – зі свого боку, це 

відповідає сучасній стратегії регенерації громадських просторів [33, с. 33]. 

Реконструкція та реновація будівель під коворкінг-центр забезпечує 

збереження історичної забудови, нове використання морально застарілих 
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будівель; вирішується реорганізація промислових майданчиків. Наприклад, у 2015 

р. відомим українським стартапом «Pics.io» було перероблено будівлю 

триповерхової харківської фабрики насіння та овочів під коворкінг-центр. У 2019 

р. відбулося відкриття київського коворкінгу «True Office» у приміщенні 

колишнього заводу «Радар». Найбільшою локацією мережі унікальних 

креативних просторів «Creative State» є коворкінг-центр «Креативний простір 

Арсенал» («Creative State of Arsenal»), що розміщений у повністю відновленій 

триповерховій будівлі цеху заводу «Арсенал».  

На прикладі вищеназваних коворкінг-центрів можемо виявити, що основна 

робота при використанні реконструйованого фонду пов’язана з адаптацією чинної 

об’ємно-просторової структури будівлі до нових функціональних, технологічних 

та організаційних вимог. 

Нове будівництво коворкінг-центрів здійснюється на вільних від забудови 

територіях або на місці морально застарілих будівель, які підлягають знесенню, в 

тому числі в колишніх промислових зонах. 

Об’ємно-планувальна структура сучасних коворкінг-центрів проєктується з 

урахуванням функціональної та організаційної структури компанії-власника, з 

можливістю для адаптації до майбутніх змін, з підвищеними вимогами до умов 

комфорту та облаштування зон соціальної комунікації – місця відпочинку та 

спілкування – галереї, атріуми, кафе, зимові сади та ін.  

Розмір приміщення коворкінг-центру впливає на формування його об’ємно-

планувальної структури. Для забезпечення ефективного використання будівель та 

комфортної роботи резидентів передбачається система поділу на окремі блоки, 

наприклад, поверхи або блоки на поверхах, які сполучаються між собою. Типовим 

для всіх коворкінг-центрів є розподіл на малі (від 2 м
2
 до 200 м

2
), середні та великі 

блоки (від 300 м
2
 до 1600 м

2
), в яких використовуються елементи коридорного 

планування та відкрите планування з каркасною несучою основою і центральним 

розміщенням комунікаційного ядра (Рис. Б. 3; Б. 4; Б. 5). 
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Для коворкінг-центрів в Україні характерні окремі приклади сучасних 

архітектурно-містобудівельних рішень, однак у цілому цей тип об’єктів 

формується в межах принципів індустріального етапу. 

До факторів, сукупність яких визначає особливості формування об’єктів 

коворкінг-центру, належать містобудівні фактори, пов’язані з розміщенням 

коворкінг-центру в структурі міста, та внутрішні фактори, що відображають 

правила організації бізнесу та специфіку діяльності коворкінг (Рис. Б. 6).  

Серед містобудівельних факторів назвемо: 

– розміщення коворкінг-центру в планувальній структурі міста 

(центральні райони, околиці міста та ін.); найбільш престижні коворкінг-центри 

традиційно розміщені в центрі міста (наприклад, «Коворкінг Платформа 

Леонардо», «Креативний простір Гулівер», «Креативний простір Арсенал», 

«Креативний простір Сенатор» у Києві, «Рівень» та «Frontalle Anticafe» у Харкові, 

«Коммуна» та «Z-One Hub» у Львові); 

– розміщення у функціональній структурі міста – на територіях 

промислових, складських або ділових зонах (наприклад, у бізнес-центрах), а 

також на територіях із багатофункціональною забудовою;  

– розміщення у транспортній структурі міста; 

– розмір території коворкінг-центру (великі локації, середні локації, 

малі локації); 

– вплив природного ландшафту (система благоустрою території, 

природне оточення); 

– умови будування (нове будівництво, реконструкція). 

До внутрішніх факторів, що відображають правила організації коворкінг та 

специфіку його діяльності, належать: 

– класифікація офісних будівель (класи А, В або С); 

– розмір компаній-власників або компаній-орендаторів (наприклад, 

однією з найвідоміших мереж унікальних креативних просторів в Україні є 

«Creative State», яка пропонує 5 локацій у Києві – «Creative State of Arsenal», 



104 
 

«Creative State of Arsenal 2», «Creative State Senator», «Creative State Gulliver», 

«Creative State Dnipro») [24].  

– умови власності (комерційні об’єкти для здачі в оренду, власні будівлі 

компанії); 

– напрям діяльності компанії.  

Планувальні схеми сучасних вітчизняних коворкінг-центрів представлені 

кількома варіантами:  

– класичною «закритою» планувальною схемою (або коридорно-

кабінетною системою) (Рис. Б .7); 

– відкритою планувальною схемою (Open Space – відкритий простір) 

(Рис. Б. 8); 

– комбінованою планувальною схемою (зони індивідуальної та 

командної роботи, гнучкість, можливість трансформації, комфорт та 

економічність); 

– атріумною планувальною схемою. 

Комбінована та атріумна планувальні схеми характеризуються збільшенням 

глибини приміщень та забезпеченням вимог освітлення, що сприяє командній та 

індивідуальній роботі.  

За композиційними схемами домінантними є компактна, структурна та 

лінійна. 

Основними елементами об’єктів коворкінг-центру є робочі та загальні зони, 

допоміжні та технічні приміщення, особливості взаємодії яких визначає система 

внутрішніх функціональних зв’язків коворкінгу та прийнята програма соціальної 

відповідальності. Функціональні та соціальні процеси в коворкінг-центрі 

пов’язані з координацією діяльності різноманітних підрозділів, розвитком 

особистого спілкування, появою нових можливостей інформаційного обміну, 

розширенням культурно-побутового обслуговування, забезпеченням безпеки та 

ін. 
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Спільне робоче середовище містить різноманітні місця, які визнають і 

вміщують, навіть відзначають цінність надання людям великого вибору, де, коли і 

як вони працюватимуть.  

Під просторами для спільної роботи ми маємо на увазі не лише простори, 

чітко визначені або призначені для спільної роботи, такі як кімнати для команд 

або конференц-зали, а і простори, які потенційно можуть використовуватися для 

спільної роботи та випадкових взаємодій. Існує широкий спектр офіційних і 

неформальних місць для співпраці на роботі. У межах цієї дисертаційної роботи 

можемо класифікувати три категорії простору для спільної роботи:  

– простори, пов’язані з роботою в команді; 

– приміщення, пов’язані з обслуговуванням; 

– приміщення, пов’язані з комфортом. 

Спільні простори, пов’язані з командною роботою, включають: 

– конференц-зали в офіційних умовах;  

– відкриті зони для зустрічей у менш офіційних умовах; 

– командні кімнати, в яких певні робочі групи мають пріоритет для 

своїх зустрічей і групової роботи.  

Приміщення, пов’язані з обслуговуванням, – це зони спільного 

обслуговування, в яких розташовані великі копіювальні апарати, принтери та 

інше спільне офісне обладнання.  

Приклади зручних приміщень у коворкінг-центрі, у яких відбувається 

інтерактивна взаємодія (розмови та спільна робота), включають кухні, кав’ярні та 

кімнати відпочинку.  

Усі вищезазначені приміщення є або виділеними, або легкодоступними для 

зустрічей та імпровізованих взаємодій. Різні типи місць для співпраці на роботі 

мають різні переваги, які заважають певним типам взаємодії та співпраці. 

Наприклад, конференц-зали зазвичай використовуються для проведення 

запланованих зустрічей та тренінгів. Значна кількість соціальних контактів, 

передача інформації та певна скоординована робота відбуваються в зонах 

спільного обслуговування, наприклад, коли люди чекають роздруківок у зоні 
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роботи великогабаритної офісної техніки. На кухнях і в кав’ярнях зазвичай також 

відбуваються соціальні контакти, передача інформації та творчий розвиток ідей, 

які сприяють майбутній спільній роботі. Як важливий компонент платформи для 

співробітництва розташування цих місць впливає на можливість, частоту, 

тривалість і зміст спілкування та спільної роботи між людьми. Розташування та 

дизайн цих місць також відображають імідж і стиль управління організацією.  

Для досягнення єдності між зовнішньою архітектурою та інтер’єром у 

сприйнятті людини застосовувався, наприклад, прийом повторення елементів 

архітектури фасаду чи характеру архітектурних форм у архітектурі інтер’єру. 

Так, враження від рустованої стіни фасаду не зникає відразу ж при вході в 

будівлю, а зберігається завдяки обробці внутрішніх стін вестибюля теж рустами, 

але не такими великими, як зовні. 

Таким чином, елементи архітектури фасаду включаються до інтер’єру та 

сприяють гармонійному переходу із зовнішнього простору у внутрішній, єдності 

архітектури зовнішньої (екстер’єр) та внутрішньої (інтер’єр). 

Іншим прийомом досягнення зв’язку між екстер’єром та інтер’єром 

коворкінг-центру є не повторення елементів або характеру архітектурних форм, а, 

навпаки, їх контрастне протиставлення. На основі контрасту можуть досягатися 

єдність та гармонія цілого. Важливим засобом створення єдності інтер’єру із 

зовнішньою архітектурою коворкінг-центру та його оточенням є застосування 

лоджій, веранд, терас, балконів, які створюють поступовий перехід від простору 

відкритого до напівзамкненого та, нарешті, до абсолютно замкненого 

(безпосередньо приміщень). 

У сучасній архітектурі коворкінг-центрів використовується ще один, 

найбільш ефективний прийом створення єдності в архітектурі внутрішнього та 

зовнішнього простору – широке застосування стін зі скла, коли елементи 

внутрішніх частин будівлі коворкінг-центру (сходи, стіни, стовпи, обладнання) 

сприймаються ззовні та стають елементами композиції як інтер’єру, так і фасадів 

будівлі. 
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Суттєве значення в інтер’єрі коворкінг-центру мають отвори. Кількість та 

розміри віконних прорізів залежать від призначення приміщення, його площі та 

висоти, а також від географічного розташування будівлі. Зважаючи на 

приналежність території України до середньої смуги, загальна площа світлових 

прорізів відносно площі підлоги приймається рівною 1 : 8 (за одиницю 

приймається площа отворів) у житлових кімнатах, 1 : 5 або 1 : 4 у шкільних 

будинках, бібліотеках, лабораторіях, виставкових будинках та ін. Висота 

підвіконь від чистої підлоги у приміщеннях громадських будівель – до 1 м. 

Верхня межа віконного отвору повинна бути від стелі не менше 0,3 – 0,35 м і не 

більше 0,5 м. Таке розташування вікон забезпечує найбільш ефективне освітлення 

приміщень, вільне відкривання віконних плетінь всередину та зручне розміщення 

опалювальних приладів. 

Двері для коворкінгу як для будівлі масового будівництва застосовуються 

типові, що потрібно враховувати при визначенні розмірів дверних отворів. 

У таких зонах коворкінг-простору, як відкритий простір, лаунж-зона та 

конференц-зал, доцільно передбачати верхнє бічне освітлення, а в коридорах – 

освітлення через ліхтар перекриття, щоб звільнити стіни під декор або картини.  

Розташування дверних прорізів у приватних офісах диктується загальною 

просторовою побудовою інтер’єру коворкінг-центру, найефективнішим 

використанням стін кімнат при розміщенні меблів та пошуками найбільш 

доцільного графіка руху людей. 

Особливо важливе значення має розташування дверних прорізів у 

приміщеннях відкритого доступу. Їх розташування залежить від найбільш 

доцільного графіка руху основних мас відвідувачів і від загальної просторової 

будови інтер’єру будівлі в цілому та кожного приміщення окремо. 

При анфіладному розміщенні кімнат доцільним є зробити двері між усіма 

приміщеннями за однією віссю, збоку, біля вікон зовнішньої стіни, з метою 

найкращої організації графіка руху.  

Пропорції дверних отворів, матеріал дверних полотен відіграють значну 

роль у загальній художній композиції інтер’єру коворкінг-центру. Відповідно до 
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останніх тенденцій дизайну інтер’єру робочого середовища найпопулярнішими є 

скляні двері (Рис. Б. 9). 

Велика увага в архітектурі інтер’єру коворкінг-центру приділена підлозі. 

Наразі поряд із дерев’яними, паркетними, мозаїчними підлогами, а також 

підлогами з мармурових плит інтенсивно впроваджуються штучні плитки 

для підлоги та облицювання стін найрізноманітнішого забарвлення, а також 

спеціальні рулонні матеріали (лінолеум, гума та ін.). 

Композиція малюнка підлоги може бути найрізноманітнішою, залежно від 

призначення приміщень та загального архітектурного задуму інтер’єру коворкінг-

центру, але у всіх випадках його членування та малюнок не повинні повторювати 

членування та малюнок стелі. 

Освітлювальна арматура підкреслює призначення приміщення та є 

важливим елементом композиції інтер’єру коворкінг-центру. Форми 

освітлювальних приладів не повинні викликати дисонанс 

із загальною художньою обробкою інтер’єру коворкінг-простору та його 

обстановкою. 

Освітлювальна арматура буває підвісною, навісною та стоячою, відкритою 

та прихованою. 

До підвісної арматури належать люстри та ліхтарі, які кріпляться в тому чи 

іншому порядку до плафонів. Люстри характерні для парадних приміщень – 

зазвичай їх використовують у лаунж-зонах, ліхтарі – для вестибюлів, сходів. 

Навісна арматура – бра, настінні світильники, навісні ліхтарі – кріпиться до стін 

зазвичай у простінках між вікнами, а також до пілонів. 

До стоячої арматури відносяться канделябри, торшери, жирандолі та 

шандали-свічники. Канделябри зазвичай освітлювали стіни, а жирандолі та 

свічники або заповнювали проміжки між колонами, або прикрашали каміни та 

консолі. У зв’язку з великими досягненнями техніки на сучасному етапі в галузі 

штучного освітлення з’являються нові форми освітлювальної арматури. 

Джерела світла у вигляді трубок або їх комбінацій можуть бути вмонтовані 

безпосередньо у площину перекриття, стін та ін. Їм може бути надана будь-яка 
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форма. Ці джерела світла можуть бути як відкритими, так і прихованими – у 

цьому разі світло відбивається від стін, стель чи колон. 

Меблі також підкреслюють призначення приміщення, свідчать про його 

функції і є невід’ємною частиною інтер’єру коворкінг-центру. Їх розміщення, 

форма, матеріал і колір також повинні бути підпорядковані загальному 

архітектурному задуму інтер’єру. 

Відповідно до специфіки теми дисертаційної роботи, вважаємо за доцільне 

розглянути і проаналізувати морфологію простору сучасних коворкінг-центрів в 

Україні, зокрема просторово-планувальні рішення коворкінг-центру, його 

розміри, форми приміщення та ін. згідно з його поділом на основні зони: 

вестибюль, зона open space, приватний офіс, робоча кімната, кімната для 

зустрічей, лаунж-зона, лобі, кухня, кімната для відпочинку.  

Чи не найвідомішим коворкінгом в Україні, що входить у партнерство з 

великим міжнародним провайдером коворкінгових послуг «rent24», є «Часопис».  

Простір коворкінг-центру «Часопис» поділяється на кілька зон, дизайн 

інтер’єру яких вирішено відповідно до їх призначення. Головна зала вирішена 

дизайнерами у пастельно-сірих кольорах, а великі стелажі з книгами та 

журналами, які знаходяться у вільному доступі, та столи зі стільцями цілком 

відповідають назві зали «Бібліотека». Місця, розміщені біля вікна, обладнані 

електричними розетками та необхідними для роботи різноманітних гаджетів 

перехідниками. 

Інше дизайнерське бачення спостерігається в «Камінній залі», розташованій 

на рівень нижче від «Бібліотеки», – вона вирішена в світло-молочній кольоровій 

гамі, а затишок доповнюють зручні м’які меблі: зроблені на замовлення крісла.  

Зона «Talk’ова» – найбільш креативна у коворкінг-центрі «Часопис»: 

резиденти можуть відпочити, граючи у настільні ігри або ж розмістившись на 

темних диванах із натуральної шкіри.  

Зона «Кінозал» оснащена сучасною технікою і дозволяє переглядати фільми 

компанією. Окрім того у коворкінг-центрі діє кухня, виконана у яскравих 
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кольорах, які збуджують апетит, – резиденти можуть споживати принесену із 

собою або ж замовити готові страви у баристи.  

Зона «Дванадцять», в якій поєднано зону для перемовин та зону для 

проведення презентацій, вирішена дизайнером у сірому кольорі (на меблях 

зроблено яскраві салатові акценти).  

Зародженню інноваційних ідей та проєктів, які можуть знаходити підтримку 

в рамках бізнес-інкубатора, технопарку чи технополісу, сприяє унікальне 

внутрішнє середовище. 

Креативне рішення дизайну інтер’єру коворкінг-простору забезпечує 

зацікавленість та привертає увагу все нових відвідувачів. Сучасний дизайн 

коворкінг-центрів слугує внеском у соціально-культурну проблематику 

суспільства, його матеріальну та художню культуру. Щоденно у коворкінг-центрі 

відбуваються театральні імпровізації та психологічний клуб, майстер-класи зі 

стартапами, зустрічі із суспільно значущими людьми. Творчі зустрічі та виступи 

музикантів відбуваються у п’ятницю і суботу [19]. Розписана по днях тижня 

насичена програма забезпечує постійний потік відвідувачів, адже різноманіття 

подій культурного центру столиці привертає увагу різних верств населення.  

Вестибюль створює перше враження про коворкінг-простір, візуально 

вітаючи відвідувача у відкритому просторі за межами основного коворкінгу. 

Дизайн інтер’єру цього простору дуже привітний і відкритий. 

Так, наприклад, вестибюль коворкінг-центру «Спейс» (м. Київ) середніх 

розмірів, однак цього достатньо, щоб група людей могла вільно рухатися. 

Архітектурно простір створює теплу атмосферу, оскільки є акценти на дерев’яні 

компоненти ресепшн, які доповнюють світло-сірі стіни по всьому простору. 

Червоні стільці привносять у простір яскраве відчуття кольору, що допомагає 

освітлити його (Рис. Б. 10).  

Open space – це система організації робочих місць офісних працівників, що 

передбачає не окремі кабінети, а спільний відкритий простір з окремими 

робочими місцями. У контексті специфіки коворкінг-центру ця зона зазвичай 

включає:  
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– вестибюль: типовим для будь-якого коворкінг-центру є розміщення у 

вестибюлі столу (стійки) для прийому гостей та зони очікування, наприклад, у 

фоє коворкінг-центрів «Creative Quarter» (Київ, БЦ Astarta) та «Creative 

Quarter» (Київ, БЦ Gulliver, Спортивна площа) представлено  вдалі 

дизайнерські рішення щодо створення атмосфери, яка заспокоює відвідувачів і 

налаштовує їх на роботу (Рис. Б. 11; Б. 12);  

– вільний стіл (shared desk): робоче місце, за яким можуть працювати 

всі відвідувачі коворкінг-центру у будь-який зручний для себе час; 

– стіл, що резервується (hot desk): робочий простір із повноцінним 

робочим столом, який не закріплений за конкретним резидентом і який необхідно 

попередньо забронювати на певний час;  

– стоячі місця для оперативної роботи; 

– зона тиші, розрахована на кілька робочих місць – на цій території 

необхідно дотримуватися повної тиші, тому тут заборонено розмовляти по 

телефону або з іншими резидентами. 

Коворкінги компанії «Platforma» представлені в урбаністичному просторі 

столиці України такими локаціями, як «Коворкінг платформа Фортуна» 

(резидентам запропоновано кілька видів розміщення: open space, приватний офіс 

та лаунж), «Коворкінг платформа Леонардо» (open space, лаунж, приватні офіси, 7 

кімнат для перемовин, лекційні зали, а також кухня та душові) та «Коворкінг 

Платформа Арт-Завод». 

«Коворкінг Платформа Леонардо» займає майже 2300 квадратних метрів 

робочого простору на четвертому поверсі нежитлового приміщення. Весь простір 

має рівномірну кількість приміщень, призначених для приватних офісів, 

відкритого простору та необхідних зручностей, таких як конференц-зали, кухонні 

приміщення та кімнати для різноманітних заходів. Простір коворкінг-центру 

спроєктовано таким чином, що загальні приміщення – open space, лаунж, кухня, 

конференц-зал – є центральними об’єктами. Напівприватні та приватні 

приміщення – приватні офіси, робочі кімнати, лекційні кімнати – розташовані по 

периметру простору (Рис. Б. 13; Б. 14). 
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«Коворкінг Платформа Арт-Завод», єдиний коворкінг компанії, що 

розміщено на лівому березі (станція метро «Лісова»), займає три поверхи будівлі, 

на кожному з яких розміщено приватні офіси, нарадчі та кімнати для перемовин, 

малий конференц-зал, відкриті робочі зони (оpen space), лаунж-зона, лобі з 

рецепцією і баром, кімната для відпочинку, кухня. 

Зона оpen space у вказаних коворкінг-центрах виконана по-різному. 

Наприклад, «Коворкінг Платформа Леонардо» являє собою простий спокійний 

простір, що забезпечує комфортне робоче середовище, яке не викликає стресу, але 

доставляє задоволення. Концепція надання найкращого місця для роботи полягає 

у створенні грайливого, але продуктивного робочого середовища, що дозволяє 

учасникам досягти успіху і сприяє їх кар’єрі. 

Для досягнення найбільшої функціональності робочих столів у відкритій 

зоні їх оснащено бездротовими зарядними пристроями для мобільних девайсів 

або USB-портами (Рис. Б. 15). 

Комфортне розміщення гарантує чітко вивірена система регулювання столу 

і монітора за висотою, а відстань між столами, пересувні тумби та м’які сидіння 

дозволяють проводити внутрішні перемовини, не відриваючись від процесу, 

знизивши навантаження в нарадчих кімнатах та лаунж-зоні (Рис. Б. 16). 

Приватні офіси представлені:  

– кімнатою для одного відвідувача (focus room): призначена для роботи, 

що вимагає підвищеної уваги та зосередженості; зазвичай фіксується за 

резидентом і меблюється відповідно до його робочих потреб;  

– класичним кабінетом: традиційний кабінет, який являє собою закриту 

комірку, вплетену в загальний дизайн-концепт, розраховану на різну кількість 

людей; приміщення облаштовано стаціонарними комп’ютерами, столами та 

іншими типовими офісними меблями. 

Кімната для зустрічей зазвичай представлена в кількох варіантах: 

– класичному: великий стіл, довкола якого розміщено багато стільців 

(Рис. Б. 17); у вигляді кімнати для швидких перемовин (stand-up meeting), не 

облаштованою сидячими місцями; 



113 
 

– ізольована телефонна зона (phone boot) – ідеальне місце для 

проведення конфіденційних вебінарів, конференцій або перемовин. 

Робоча кімната може бути представлена спеціальним приміщенням для 

командної роботи (open teams areas, відкритий простір), призначеним для 

діяльності проєктних груп, а також офіс-подами для невеликих та великих команд 

(Рис. Б. 18; Б. 19). 

Наприклад, локація «Креативний простір Арсенал» розрахована на 700 

резидентів і пропонує понад 100 офісів різного формату та 60 місць для роботи в 

open space. На першому поверсі розміщено велику лаунж-зону, умовним центром 

якої є живе дерево (Фікус Амстер Кінг), просторий майданчик та зона Hot Desk, 

що надає резиденту вільний доступ до будь-якого вільного місця в означеній зоні. 

Офісні приміщення поділяються на:  

– приватні офіси: призначені як для індивідуальної, так і для командної 

(до 25 осіб) роботи офіси, повністю обладнані всім необхідним; 

– офіси люкс: окремі офіси, призначені для командної роботи (від 30 

осіб), вирізняються персоналізованим дизайном; 

– бізнес-люкс: ця форма офісних приміщень представлена 

двоповерховими просторами, які призначені як для керівників компаній, топ-

менеджерів, так і для студійної роботи.  

Кімнати для перемовин та брейнштормів оснащені необхідним обладнанням 

для проведення зустрічей і презентацій. Прагнучи організувати навколишнє 

середовище відповідно до запитів резидентів, у коворкінг-центрі відсутні 

стилістично застарілі моделі меблів – перевага надається меблям-трансформерам, 

що дозволяють швидко пристосовувати простір відповідно до зміни вимог 

конкретного резидента або цілої команди, лишаючись при цьому в межах 

обраного дизайнером стилю. Модульні конструкції в дизайні інтер’єру коворкінг-

центру – це сучасні стильні та практичні предмети, за допомогою яких можна 

швидко трансформувати простір приміщення, не змінюючи його геометрію.  
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Лаунж-зона, яка традиційно асоціюється із приємним дозвіллям та 

спілкуванням, може використовуватися як для відпочинку, так і для проведення 

ділових зустрічей у неформальній обстановці.  

Одним із найпопулярніших київських коворкінг-центрів є «Creative 

Quarter» із кількома локаціями (одна на Подолі, дві – у центрі міста, на 

Спортивній площі). Дизайнерами інтер’єру центру створено атмосферу, що 

надихає працівників на продуктивну працю. За стилістикою простір нагадує ар 

нуво.  

Планування коворкінг-центру засвідчує сучасну тенденцію відмови від 

використання будь-яких розмежувань між посадами і різноманітних вікон та 

перегородок виключно як елемент дизайну, що сприяє позитивному робочому 

настрою.  

Лобі, трендом якого є «місце для відпочинку та роботи», є своєрідним 

«коворкінгом у коворкінгу» – зазвичай у ньому є як окремі столики для 

проведення ділових зустрічей, так і великі загальні столи, щоб відвідувачі могли з 

однаковим успіхом працювати над презентацією або новим проєктом, проводити 

перемовини за кавою та ін. Як і всі приміщення коворкінг-центру, лобі оснащений 

високошвидкісним інтернетом. 

Значну частину свого часу людина проводить у робочому процесі, тому від 

того, наскільки якісним будуть періоди відпочинку, залежить продуктивність 

результату. Кімната для відпочинку зазвичай поділяється на місце для розваг та 

зону пасивного відпочинку. 

Зони активного та пасивного відпочинку виступають яскравими плямами 

проєкту дизайну коворкінг-центру – такий простір виконується в яскравих 

колірних поєднаннях з експериментальними матеріалами та оригінальним 

декоруванням. Метою дизайнера є створення атмосфери для зближення та 

заспокоєння, щоб в ігровій обстановці зав’язати стосунки для можливого 

співробітництва. Місце для розваг зазвичай включає місце для гри в настільний 

теніс, настільний футбол або більярд, а також невід’ємною частиною сучасного 

дизайну зони активного відпочинку є місця для гри на PlayStation або Xbox. 
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Так, наприклад, на території найбільшого київського коворкінг-центру – 

триповерхового «The Space» площею понад 5500 м
2
 у Дарниці – створено 

спеціальний ігровий бар з аерохокеєм, танцювальними та іншими атракціонами, а 

також PlayStation. 

Зони пасивного відпочинку являють собою місце повного релаксу – 

типовим дизайнерським рішенням є зручні м’які меблі (наприклад, крісла-мішки), 

мотиваційні цитати на стінах та можливість кожному відвідувачу слухати 

улюблену музику через навушники. 

Наприклад, у «Коворкінг Платформа Арт-Завод» є дзен-кімната, в якій 

резиденти можуть перепочити, поспати або просто зібратися з думками в повній 

тиші (Рис. Б. 20). 

Кухня – це соціальна можливість, що заохочує взаємодію між резидентами, 

відповідно дизайнерами попередньо враховуються всі можливості посилення 

комунікативної функції інтер’єру. Так, наприклад, типовим для вітчизняних 

коворкінг-центрів є умеблювання кухні не лише круглими столиками зі зручними 

стільцями та барною стійкою (Рис. Б. 21), а й невеликими диванами та кріслами 

(Рис. Б. 22). 

Виконання соціальних зобов’язань, як і створення високоефективного 

робочого середовища, вимагає підвищення щільності соціальної інфраструктури 

об’єктів коворкінг-центру та поєднання різноманітних функціональних елементів 

в єдиний взаємопов’язаний організм, побудований за принципом 

багатофункціональності. 

Сучасні високоефективні коворкінг-центри в Україні – це якісно нове 

середовище, в якому поєднано багато функцій: ділова, культурне обслуговування, 

освіта, відпочинок та розваги. Основним завданням такої інтеграції є створення 

комфортного середовища, яке сприятиме забезпеченню резидентів та розвитку 

нових ідей. Принцип багатофункціональності забезпечує поєднання елементів 

різного призначення в цілісну структуру коворкінг-простору, стійкість та 

ефективність якого заснована на взаємодії складових елементів. 
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Робоче середовище коворкінг-центру, відповідно до принципу 

багатофункціональності, забезпечує: 

– просторову рівноправність резидентів, їх здоров’я, безпеку та 

комфорт; 

– умови для індивідуальної роботи: комбіноване планування, 

приміщення 5–10 м
2
 з особливим звуковим режимом у зонах із загальним 

плануванням; 

– розвиток нових ідей: простори для перемовин 10–50 м
2
, зони 

спілкування та відпочинку з неформальними робочими місцями (лаунж-зона, 

лобі-бар та ін.). 

Багатофункціональне використання простору у коворкінг-центрі забезпечує 

відповідні рішення конструктивних систем: застосування стаціонарного та 

мобільного обладнання; облаштування інтегрованих систем безпеки, освітлення, 

енергопостачання та зв’язку; забезпечення несучої спроможності перекрить за 

умови рівномірно розподіленого та зосередженого навантаження; використання 

комплексних компонентів, а також децентралізація інженерних систем. 

Планувальні та композиційні схеми організації сучасних коворкінг-центрів 

залежать від розміщення внутрішніх вертикальних та горизонтальних 

комунікацій. Так, наприклад, для компактної композиції з центральним 

розміщенням комунікаційного ядра характерне відкрите планування для лінійних 

структур із витягнутими горизонтальними зв’язками – коридорно-кабінетне та 

комбіноване планування. 

У коворкінг-центрах зі структурними та компактними композиційними 

схемами з боковим розміщенням вертикальних комунікацій поширеним є 

комбіноване планування, яке наразі вважається найбільш перспективним і являє 

собою взаємодію двох історичних тенденцій – відкритої та коридорно-кабінетної 

планувальних схем. 

Комбіноване планування коворкінг-центру відповідає здійсненню 

командної та індивідуальної роботи, організації зон вільного спілкування, 
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гнучкості та можливості трансформації внутрішнього простору, економічне 

використання площі за умови виконання сучасних вимог комфорту.  

Формування об’ємно-просторової та планувальної структури коворкінг-

центру пов’язане з вирішенням питань організації світлового середовища та 

орієнтоване на: 

– максимальне використання природного світла; 

– використання протисонячних пристроїв; 

– використання інтегрованих систем штучного освітлення з можливістю 

індивідуального контролю; 

– забезпечення необхідного характеру освітлення відповідно до 

стандартів Європейських світлотехнічних норм «The Lighting of Workplaces». 

На думку дослідників, характерними тенденціями розвитку сучасного 

дизайну в умовах постіндустріального суспільства, що відображають його 

технічний рівень, соціально-економічні особливості, культурні ідеали, є: 

– прагнення до індивідуалізації зовнішнього виду предметів 

споживання – відмова від масових тиражів на користь обмежених серій, 

розширення модельного ряду виробів, широке впровадження рестайлінгу та 

тюнингу, принципів мобільності та варіабельності; «форма предмета слідує за 

емоцією споживача»; 

– мініатюризація предметів, що проявляється в компактності, 

ультрамобільності, багатофункціональності сучасних форм, які заклали основу 

так званому «безтілесному дизайну», коли форма предмета все менше залежить 

від його основної функції; 

– розвиток дизайну віртуальних засобів, що веде до масового 

використання віртуального простору, розвитку кібердизайну та проєктування 

об’єктів всередині глобальної інформаційної мережі; 

– підвищення ролі ергономіки, інженерних, психологічних складових у 

сучасному дизайні виробів [80, с. 189]. 

Таким чином, визначився перехід індустріального дизайну в нову якість – 

виробництво предметів споживання поза індустріального напряму з 
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використанням ультрасучасних інформаційних технологій, превалюванням в 

об’єктах проєктування емоційної, технологічної та інженерної складової, з 

високим рівнем індивідуальності об’єктів дизайну. 

Аналіз дизайну інтер’єрів коворкінг-центрів в Україні засвідчує 

відповідність технічному рівню, соціально-економічним особливостям та 

культурним ідеалам постіндустріального суспільства.  

Серед факторів дизайну столичних коворкінг-центрів, які є їх джерелом 

успіху, назвемо: 

– місцезнаходження: більшість київських коворкінг-центрів міститься у 

центрі міста, вулицях з активним пішохідним і транспортним рухом; приміщення 

легко побачити з рівня вулиці; 

– – організація простору: лаунж зазвичай розташований у центрі та 

поруч із кухнею та кафе-баром. Центральне розташування лаунжу робить його 

доступним, забезпечивши спеціальний простір для імпровізованих розмов і 

відпочинку; 

– – надання доступу до робочого простору як для зареєстрованих членів 

коворкінгу, так і для незарезервованих відвідувачів. 

Коворкінг-центри виконують багато функцій, відповідно до специфіки яких 

відбувається формування дизайну інтер’єру: 

– надання робочого простору для програмістів, дизайнерів і 

представників інших професій: єдиний простір або багато невеликих кімнат зі 

столами, стільцями та доступом до інтернету; 

– надання простору для проведення презентації: планування коворкінг-

центру передбачає наявність великого залу, від 100 до 300 осіб мінімум, для 

проведення різноманітних заходів (іноді з невеликим подіумом або сценою), 

проєктора та всієї необхідної техніки; 

– надання місця для проведення конференції: для проведення 

конференції коворкінг-центр забезпечує окрему кімнату з великим столом на 8–12 

осіб, а серед обладнання наявні ноутбуки, телефони (для конференц-дзвінків), 

проєктор, дошка, фліпчарт, плазма та ін.; 
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– надання місця для проведення концертів та перегляду фільмів: останні 

тенденції засвідчують популярність проведення показів документальних або 

короткометражних фільмів саме в коворкінгах, а у випадках наявності у 

коворкінг-центрах відповідного майданчика (наприклад, дах будинку або 

внутрішнє подвір’я) – презентацій альбомів музикантів-початківців; 

– надання арт-простору для проведення виставок та аукціонів, показу 

мод та ін.: однією з динамічних тенденцій сучасних коворкінгів є розширення 

послуг та надання приміщень для проведення різноманітних заходів, наприклад, 

виставки із промислового дизайну, в галузі IT-технологій, експозиції живопису та 

графіки молодих креативних митців; 

– надання простору для відпочинку резидентів: до зони відпочинку 

входять кухня, кафе, кімнати активного та пасивного відпочинку, в яких, окрім 

усього необхідного для повноцінного релаксу, створено умови для продовження 

плідної роботи, зокрема зручні м’які меблі, пуфи, крісла-подушки та ін.  

Якість архітектури інтер’єру коворкінг-центру безпосередньо залежить від 

компетентності у виборі та використанні оздоблення – з одного боку, та від 

можливості повноцінного задоволення цього вибору – з іншого. 

У коворкінг-центрах поєднано інтенсивні експлуатаційні навантаження та 

обробку з високими гігієнічними і комфортно-естетичними вимогами до неї. Зони 

вільного доступу відрізняються інтенсивним і спрямованим потоком резидентів; 

специфічними меблями та обладнанням; інтенсивним режимом забруднення та 

прибирання; тривалим часом перебування резидентів; специфічними вимогами 

безпеки та комфорту, що викликані великим скупченням людей; великим 

діапазоном місткості, що відображається на багатьох вказаних вище ознаках. 

У коворкінг-центрах гармонійно поєднуються, не пригнічуючи один одного, 

специфічні фундаментальні вимоги до оздоблення і з загальними для багатьох 

масових видів будівель вимогами, функціональні вимоги у коворкінг-центрів не є 

перешкодою для створення їх індивідуального архітектурного виду і певною 

мірою сприяють його індивідуалізації. 
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3.2. Знаково-символічні характеристики сучасних вітчизняних 

коворкінг-центрів: особливості світлових та колористичних рішень 

дизайнерських композицій  

 

Проблематика використання кольору в контексті дизайну інтер’єру була і 

лишається важливою складовою процесу організації предметного оточення 

людини, відчутно актуалізуючись на сучасному етапі в контексті значного 

розширення типології об’єктів предметно-просторового середовища коворкінг-

центру. 

Потенціал семантики кольору, особливостей його психофізіологічного 

сприйняття людиною та специфіки формування колірної культури в контексті 

розробки дизайну інтер’єру коворкінг-центру використовується недостатньо і 

зазвичай на рівні загальних суджень. 

Коворкінг-простори, які з кожним роком набувають все більшої 

популярності як сучасні офісні середовища відкритого планування, в яких 

робітники працюють поруч з іншими незалежними професіоналами за окрему 

платню [144, с. 400], сприяють продуктивності та спільній роботі підприємців та 

підприємств.  

Ці сучасні робочі середовища не лише приємні з естетичного огляду, але й 

позитивно впливають на продуктивність і культуру компанії – співробітники 

наголошують на тому, що коворкінги сприяють покращенню співробітництва та 

соціального спілкування, тоді як підприємці і робітники за контрактом 

наголошують на тому, що вони допомагають забезпечити відчуття приналежності 

та соціалізації. 

Сучасні яскраві коворкінг-простори відкритого типу змінюють підхід 

дизайнерів до своїх комерційних проєктів. Для створення справді ефективних 

відкритих офісних робочих просторів необхідно ретельно продумувати та 

розробляти певні елементи дизайну, в тому числі колірні стратегії.  
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На думку дослідників, колористична складова внутрішнього простору є 

важливим системотворчим фактором, який безпосередньо пов’язаний із його 

змістом [47, с. 8]. 

Колір – це властивість світла викликати певні зорові відчуття, відповідно до 

спектрального складу випромінення, яке відображається або випускається. Світло 

різної довжини хвиль збуджує різні колірні відчуття. Як відомо, інформативність 

кольору визначається такими параметрами, як: колірний тон, який дає йому назву 

– ця якість кольору визначається довжиною світлової хвилі та прирівнюється до 

одного зі спектральних або неспектральних кольорів; насиченість (ступінь 

відмінності хроматичного кольору від рівного йому за яскравістю ахроматичного 

кольору); яскравість – відношення величини потоку світла, що відбивається від 

поверхні, до величини потоку світла, що потрапляє на неї. Колірний тон визначає 

домінантну довжину хвиль кольору об’єкта, оскільки є сукупністю колірних 

відтінків, схожих з одним і тим самим кольором спектра [62, с. 11]. 

Велике значення кольору в дизайні інтер’єру коворкінг-центру пов’язано з 

полісемантичністю кольору, тобто його здатністю брати на себе і передавати не 

лише конкретні значення, але й значення відсторонені, ті, що належать до 

духовної сфери, емоційно забарвлені.  

Використовуючи дослідження в галузі впливу індивідуальних властивостей 

людини на сприйняття кольору (вік, гендерна приналежність, рівень освіти, рід 

діяльності, особливості нервово-психічного складу суб’єкта, суб’єктивне 

сприйняття кольору), Дослідники акцентують, що суб’єктивні переваги в кольорі 

у формування колірного середовища проявляються дуально: через майстерність 

дизайнера, архітектора, художника, в творчості якого втілюються елементи 

художньої культури, і через асоціації глядача, що базуються на індивідуальних 

властивостях особистості [58, с. 48]. Ці індивідуальні особливості необхідно 

враховувати при визначенні цільової аудиторії при формуванні колористики 

середовища конкретного функціонального призначення. Саме за допомогою 

творчості проєктувальника в колірне середовище привносяться елементи 
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професійної колірної культури і ознаки сучасної художньої культури – колірної 

моди.  

На думку сучасних дослідників, змістове оточення утворюється за 

допомогою предметно-просторового середовища приміщення в сукупності із 

соціокультурними елементами. Через незмінний простір робочого приміщення 

виникає вплив на людину, відбувається активний вплив на її свідомість, при 

цьому колір безпосередньо впливає на психологічний стан і фізіологічні процеси 

[163, с. 27]. Особливість кольору полягає в тому, що він діє на людину на 

несвідомому рівні, відповідно за допомогою різних кольорів можна керувати 

фізичними та психологічними процесами, активізуючи або пригнічуючи їх 

діяльність. 

Символіка кольору (спектр: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, 

блакитний, синій, фіолетовий), його суб’єктивне сприйняття та різноманітне 

ставлення до нього разом із експресивним колірним впливом як його «чуттєво-

моральний прояв» [102, с. 15] є важливими в процесі розробки дизайну інтер’єру 

коворкінг-центру. Дослідники, аналізуючи особливості впливу кольору, 

розрізняють фізіологічні, психологічні та естетичні фактори, якими зумовлені 

колірні асоціації, семантика та символіка кольору [102, с. 28]. 

Науковці виділяють соціальний, психологічний, алхімічний та космічний 

символізм кольорів [86, с. 32]. Символіка кольору заснована на полярності двох 

груп кольорів: теплого кольору, пов’язаного із процесами асиміляції, активності 

(червоного, помаранчевого, жовтого, включно з білим) і холодного, пов’язаного із 

процесами дисиміляції, пасивності (блакитного, синього, фіолетового, включно з 

чорним). Зелений колір розглядається як амбівалентний – він входить у дві групи 

кольорів.  

Окрему групу становлять кольори за полярністю світлого і темного. 

Різноманітні емоційні реакції на явища, пов’язані зі світлом та темрявою, 

покладені в основу системи кольорів сучасної естетики (Кандинський, Хербін), 

яка побудована на протиставленні жовтого (колір світлого ряду) та синього (колір 

темного ряду). Існує три символічних ряди аналогій між кольором, буквами 
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грецького алфавіту та нотами музичного ряду. Сім кольорів співвідносяться із 

сімома планетами, сімома частинами тіла, сімома чеснотами та сімома смертними 

гріхами. Символіка визначається аналогією між інтенсивністю кольору – 

колірним тоном, який визначається його місцем між чорним та білим на колірній 

шкалі, та символікою рівня. При цьому чистота кольору завжди відповідає чистоті 

символічного значення. Прості кольори відповідають прямим емоціям, складові 

кольори відповідають складним почуттям: синій – атрибут небесних богів, знак 

релігійного почуття, відданості, невинності; зелений – колір природи та Венери, 

означає родючість, симпатію та пристосованість, але з іншого боку – колір 

пригнічення, егоїзму, депресії, інертності, байдужості – колір праху; фіолетовий – 

відповідає ностальгії та пам’яті, оскільки є поєднанням червоного та синього; 

жовтий – знак щирого серця, інтуїції та інтелекту; помаранчевий означає гордість 

та амбіцію; червоний – атрибут Марса – пристрасть, чуттєвість та життєві сили; 

пурпуровий у синтезі із фіолетовим уособлює владу, духовність та велич [86, с. 

35]. 

Золотий колір – колір Сонця, символ Божественних принципів, знак земної 

та небесної величі. У міфології та фольклорі – колір премудрості, чарівних 

здібностей та колір сходу, символ достатку, розкоші і добробуту. В Індії золотий 

колір означає істину, в Китаї – символ просвітлення, а античні греки вбачали в 

ньому знак розуму та безсмертя. 

Білий – колір світла, чистоти та досконалості, універсальний символ 

невинності душі; знак Місяця, символ духовних та світлоносних принципів. Як 

контрастний червоному – кольору життя, білий є кольором привидів, а як 

протилежний чорному посідає особливе місце в системі колірного спектра і 

виражає аспект універсального, асоціюючись з Абсолютом. Білий – колір шостої 

чакри, найбільш духовний колір у йогічній традиції, полярний червоному кольору 

первинної чакри, або кольору сирої енергії. В прояві чисто жовтого – як 

співвідношення чорного із синім асоціюється з морськими глибинами – білий 

означає позитивний аспект інтуїції, включно з інтуїцією позамежного. В 

тибетській традиції білий – це колір гори Меру, яка розташована у центрі світу, і 
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означає сходження до просвітлення. За Геноном, білий уособлює духовний центр. 

У своєму негативному прояві білий, як і зелений колір, – знак смерті [86, с. 37]. 

Чорний – символічний аналог білому кольору та абсолюту, оскільки може 

виражати як абсолютну повноту, так і абсолютну пустоту. Чорне відображає 

початковий, зародковий стан всіх процесів, асоціюється з початковою чорною 

окультною або несвідомою мудрістю, який походить із прихованого джерела. Для 

В. Гюго та Р. Вагнера чорний означав материнський початок, а світло, що 

виходить із пітьми, – як форма кристалізації [86, с. 13]. 

Чорний колір може символізувати час у протилежність білому, який 

виражає вічність та екстаз. В Китаї – колір жіночого принципу інь і контрастує не 

з білим, як на Заході, а жовтим та іноді з червоним. У християнському символізмі 

чорний – колір зла та князя пітьми. 

В колірній символіці китайської традиції жовтий колір відповідає центру, а 

чотири сторони світу – це білий (захід), чорний (північ), блакитний (схід) та 

червоний (південь).  

В Єгипті пасивний холодний синій колір – колір неба – був кольором 

істини, а зелений – колір Осіріса, бога царства мертвих та зростання – означав 

протилежні тенденції – відродження рослинності та колір смерті.  

У християнському мистецтві домінує зелений колір – міст між двома 

групами кольорів. В індійській іконографії червоний колір – колір творіння, 

активний колір. У буддизмі помаранчевий колір, який до того асоціювався з 

кольором полум’я, жорстокості та егоїзму, став кольором одягу Будди. У випадку 

соціальної заангажованості символу кольору межі між алегоричним та 

символічним значеннями знаку умовні. Так, наприклад, у китайській символіці 

існує прагнення до домінування алегоричного використання кольору, він має 

конкретну спрямованість: слугує для вираження соціального статусу і влади, що 

водночас не применшує інших рівнів трактування: жовтий, за асоціацією із 

Сонцем, є знаком імперської влади і фамільним кольором китайських імператорів. 

Алхімічні конотації кольору пов’язані зі стадіями «Великого перетворення» 

– символом духовної еволюції.  
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Кольоровий ряд: чорний, білий, червоний та золотий – говорять про 

духовне сходження – про перехід від чорної первинної матерії, відповідно, до 

білої ртуті, червоної сірки та зрештою досягають вищої точки у створенні 

«філософського каменя» – золотого кольору слави.  

Психологічно чорний колір відповідає стадії сумніву та каяття; ним 

означувався стан «перехідної матерії» – символ душі у висхідному гріховному 

стані, на початку роботи, знак панування нижчих сил, а також символ тіньового 

або темного боку особистості, за Юнгом. Білий колір означав найпростішу 

роботу, перше перетворення і психологічно відповідає просвітленню, сходженню, 

одкровенню та прощенню. Червоний – знак пристрасті, який відповідає 

стражданням, піднесенню та коханню; золотий – означає славу.  

М. Цвімпфер визначає психологічний вплив кольорів наступним чином:  

– червоний колір стимулює, сприяє активності, впевненості, приязності, 

але у великих кількостях буде втомлювати і провокувати у людини гнів, лють, а 

також знижувати працездатність;  

– помаранчевий стимулює діяльність та сприяє позитивному настрою, 

відчуттю добробуту; його вплив схожий із червоним, але проявляється набагато 

менше, відповідно за умови короткочасного впливу він може позитивно впливати 

на працездатність людини; 

– жовтий – тонізуючий колір, він вважається фізіологічно оптимальним, 

тобто втомлює значно менше, натомість стимулює інтелектуальні здібності 

людини, зорову та нервову систему, сприяє подоланню труднощів, прийняттю 

різних поглядів, сприяє кращій самоорганізації та концентрації уваги, посилює 

працездатність; 

– зелений – найбільш фізіологічно оптимальний колір, під впливом 

якого максимально підвищується працездатність; він здійснює освіжаючу і 

одночасно заспокійливу дію на організм, створює стійкий підйом працездатності; 

– блакитний – має схожий, але відчутніший із зеленим вплив на людину 

– найбільш звичний для ока, він не дратує зір, не викликає надмірної активності 

або, навпаки, занепаду сил, але знижує тонус м’язів та кров’яного тиску – 



126 
 

впливаючи на фізичному рівні, блакитний колір заспокійливо діє на нервову 

систему; великі за площею поверхні, вирішені в блакитних тонах, створюють у 

людини відчуття прохолоди, понижують емоційну напругу, послаблюють та 

уповільнюють життєві процеси; 

– синій колір сприяє стану спокою, умиротворенню, спогляданню та 

роздумам; 

– фіолетовий – впливає на підсвідомість, належить до найбільш 

пасивних кольорів; у великій кількості викликає відчуття меланхолії, розслаблює 

психіку, викликає стомлення; його вплив сприяє послабленню та уповільненню 

життєвих процесів, пониженню активності, а іноді появі відчуття пригнічення і 

неспокою; навіть короткочасний вплив фіолетового кольору знижує 

працездатність; 

– коричневий – колір надійності, міцності, практичності та здорового 

глузду, відповідно його вплив сприяє заспокоєнню, зосередженості, відчуттю 

землі під ногами, дозволяє не втрачати час і сили у процесі досягнення 

поставленої мети; 

– сірий – нейтральний, сприяє розслабленню, дає відчуття спокою, 

викликає асоціацію з нерухомістю та стабільністю, проте деякі його відтінки 

можуть викликати апатію, нудьгу або пригнічувати людину; 

– білий дозволяє досягнути відчуття рівноваги, бути в тонусі, стимулює 

роботу органів зору та ендокринної системи, проте від його надлишку в дизайні 

інтер’єру може з’явитися відчуття переваги над іншими або навпаки – відчуття 

власної неповноцінності; 

– чорний колір поглинає світло, врівноважує білий колір і надає 

відчуття власної гідності та влади; може викликати депресію, тугу, пригнічення та 

відчуття невпевненості і водночас може надати позитивний настрій, спокій та 

розуміння, але у великій кількості завжди зменшує працездатність людини [164, с. 

23]. 

Естетичне сприйняття кольору українців, як і всіх західних народів, 

базується на закономірностях передачі природності та натуралістичності 
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зображених предметів і об’єктів. Ідейно-сенсовий зміст кольору – це естетичний 

початок. 

Дизайн інтер’єру коворкінг-центру «tceh-office club» (Київ, Лук’янівка) 

вирішено в колористиці коричневих відтінків (темно-коричнева підлога, світло-

горіхові столи та м’які меблі), який відтіняє чисто білий колір стільців, стільниць 

та журнальних столиків. Акцент зроблено на яскраво-жовтий колір (декоративні 

перегородки, вазони для квітів) та блакитний (м’які крісла, картини). Гру кольорів 

підкреслюють білі, світло-коричневі та чорні світильники (Рис. Б. 23).  

Колірним акцентом у львівському коворкінг-центрі «Startup Depot», 

вирішеному у світло-бежевих відтінках, є яскраво-зелені, блакитні та червоні 

офісні стільці.  

У дизайні інтер’єру кімнати для відпочинку символіка кольору 

орнаментальних мотивів (килим) має магічно-ритуальні та соціально 

диференціюючі функції, що забезпечують захист від негативу, виражають 

побажання добра, добробуту та посилюють працездатність (Рис. Б. 24). 

Цікаве дизайнерське рішення, що засноване на колористичному підході, 

спостерігаємо в інтер’єрі «AND WORK Coworking Space» – основним кольором 

оздоблення стін та підлоги у всіх приміщеннях, окрім лаунж, обрано сірий та 

світло-бежевий, натомість у кожній зоні дизайнер зробив акцент на один із 

основних кольорів спектра.  

Втім, в open space яскравими кольоровими плямами на тлі світло-сірих стін 

зі сріблясто-темно-сірими панелями стали не лише жовті сидіння офісних крісел – 

окремі стіни зони дизайнер також вирішив у яскраво-жовтій колірній гамі, а в зоні 

адміністратора домінуючим став яскраво-червоний.  

Приватні офіси вирішені у синій колористиці: від насичено-синього кольору 

задньої стінки до синьо-сизого кольору умовних диванів.  

Кімнати для перемовин вирішені у більш стриманих кольорах – тут 

панівним лишається сірий (світло-сірі панелі стін та темно-сірі стельові панелі), 

який контрастує з коричневою підлогою і сидіннями крісел, а також білий 

(великий стіл та лампи). 
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Лаунж-зона нагадує зимовий сад – домінантним в оздобленні є насичено 

зелений колір (підлога, молдінги на стінах, а також живі рослини-ліани, які 

займають половину стіни і створюють асоціацію з водоспадом), що контрастує з 

ніжно-бежевим вирішенням фронтонної стіни, білим кольором меблів та сірими 

подушками.  

Оскільки вплив окремого кольору на працездатність збільшується 

відповідно до розміру зайнятої ним поверхні, яскравості та насиченості, важливо 

розуміти, що далеко не кожен максимальний вплив кольору може бути 

позитивним. Наприклад, теплі насичені кольори зазвичай асоціюються з важкістю 

і можуть викликати у людини відчуття втоми, а світлі – пробуджувати відчуття 

легкості, сприяючи підвищенню працездатності.  

Відтінки натурального дерева для молдінгів та оздоблення приміщення 

також підходять для створення тепла у просторі. Втім обов’язковою умовою є їх 

органічного поєднання з кольором, який підіймає настрій та мотивує робітників. 

Наприклад, у київському коворкінг-центрі «Bazis Coworking» дизайн інтер’єру 

відкритого простору вирішено у тепло-коричневих тонах (кахельне покриття 

підлоги, офісні столи, перегородки та молдінги) з акцентом на чорних офісних 

кріслах із високими спинками та підлокітниками (Рис. Б. 25). Основними 

кольорами приватних офісів для командної роботи став золотисто-зелений (стіл, 

молдінги, жалюзі) та сірий (підлога), який знову таки підкреслено чорними 

офісними кріслами. Натомість яскраві колірні акценти дизайнер застосовує у 

лаунж-зоні, кімнаті для відпочинку (низькі широкі м’які крісла та дивани 

теракотового та ніжно-коричневого кольору) і кухні (червоний та жовтий квіткові 

горщики на підвіконні на тлі білих стін і кухонних меблів зелено-коричневого 

кольору) (Рис. Б. 26). 

Важливо пам’ятати, що колір здатен ілюзорно змінювати навколишній 

простір, візуально збільшувати або зменшувати пропорції і розміри предметів, 

глибину простору та перспективу.  

У просторі коворкінг-центру «Coworking Platforma Leonardo» дизайнер 

використав теплі нейтральні кольори для оздоблення стін робочих зон, натомість 
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лаунж-зону вирішив у темних тонах, поєднавши темно-сірий, коричневий та 

зелений (Рис. Б. 27). 

Як свідчать результати досліджень, чуттєвість зорового аналізатора і 

відповідно працездатність людини залежать від колірних параметрів 

[116, с. 3420]. Так, наприклад, у коворкінг-центрах, призначених для роботи, що 

пов’язана з точним сприйняттям кольору, дизайнер повинен передбачити 

оздоблення поверхонь інтер’єру ахроматичними кольорами (білий, чорний, 

відтінки сірого), оскільки в ахроматичному оточенні здатність ока розрізняти 

кольори значно вища, аніж у кольоровому. Натомість монотонне середовище для 

точної зорової роботи без вимог до розрізнення кольору, відсутність в інтер’єрі 

коворкінг-центру кольорових контрастів викликає пониження працездатності 

[116, с. 3422].  

У коворкінг-центрі «True Office» колір стін та акцентні елементи дизайнер 

зробив яскравими та веселими, з відтінками помаранчевого, бірюзового і 

лаймового, використав м’які меблі та подушки, багато сірого кольору, зокрема як 

основний колір стін і підлоги, на яких зроблено яскраві кольорові акценти, а 

також прохолодні світильники-підвіски. 

Надзвичайно продуманим у контексті колористики є коворкінг-центр 

«Creative State of Dnipro» (Дніпро) – дизайнерами розроблено індивідуальне 

колористичне рішення не лише для кожної зони, а й для кожного приватного 

офісу.  

Наприклад, один із приватних офісів для невеликих бізнес-команд вирішено 

в рожевій (колір двох стін, решта виконані зі скла) та сіро-синій гамі (підлога), а 

яскравим акцентом стали великі зручні червоні крісла навколо світло-

коричневого круглого столу (Рис. Б. 29). Інший приватний офіс вирішено в 

колористиці еко-стилю – підлога, меблі та молдінги виконані під дерево, а на 

стінах світлі шпалери з рослинним малюнком зеленого кольору (велике листя 

Монстери) (Рис. Б. 28).  

Дослідники акцентують на тому, що в тих приміщеннях, в яких 

здійснюється точна зорова робота при фіксованій лінії зору, ступінь 



130 
 

психофізіологічного навантаження високий, відтак вибір кольору поверхонь 

повинен бути зумовлений вимогами забезпечення високої працездатності людини. 

У приміщеннях, призначених для відпочинку, зорова робота характеризується з 

огляду загального сприйняття інтер’єру, тому колірне оздоблення визначається 

психоестетичними вимогами – допускаються контрасти в полі зору, за колірністю 

та світлістю, наявність кольорових акцентів, декоративних елементів та засобів 

візуальної інформації [116, с. 3434].  

У будь-якому предметному середовищі колір має знаковий характер і може 

нести різноманітні значення: колір як символ, як алегорія та метафора, як образ та 

як знак, проте стосовно дизайну інтер’єру коворкінг-простору колір 

репрезентовано передусім як результат індивідуальної творчості художника, 

тобто колір-образ та як умовне кодування, тобто колір-знак. На думку Г. 

Агустона, колірна культура суспільства має вираження в характері домінантних 

колірних контрастів та колірних поєднань у колірному середовищі, а мода та 

сучасність вносять у них професійні інтерпретації [58, с. 55]. Відповідно 

основним носієм культури кольору в сучасному середовищі коворкінг-центру є 

дизайнер, який власною діяльністю здійснює взаємодію між традицією і 

новаторством у колористичній організації предметного оточення.  

Колірна культура суспільства отримує вираження в характері панівних 

колірних контрастів і колірних поєднань у колірному середовищі, суб’єктивні 

переваги і мода вносять сучасність у характер їх професійної інтерпретації в 

колірному середовищі.  

Проте основним носієм колірної культури в сучасному колірному 

середовищі, поряд із самодіяльною народною колористичною діяльністю, є 

проєктувальник та дизайнер, який здійснює взаємодію між традицією і 

новаторством у колористичній організації предметного оточення людини [58, с. 

52]. 

Як наголошують дослідники, колір у дизайні як елементарна естетична 

форма сприймається реципієнтом не лише психофізіологічно, але й емоційно та 

естетично – колірні асоціації, що спираються на психофізіологічні особливості 
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сприйняття кольору, пов’язані з відчуттями візуального характеру, які засновані 

на аналогії з конкретними об’єктами та явищами. 

Колірні асоціації, що спираються на психофізичні особливості сприйняття 

кольору, пов’язані з: 

– відчуттям візуального характеру (засновані на аналогії з конкретними 

об’єктами та явищами); 

– відчуттям невізуального характеру (вагові, температурні, акустичні, 

фактурні, просторові, смакові, звуко-буквені, нейтральні асоціації); 

– емоціями (негативні, позитивні, нейтральні асоціації); 

– абстрактною ідеєю (наприклад, добра і зла, сили та слабкості, 

жіночого та чоловічого, життя та смерті, тілесного і духовного та ін.). 

За допомогою використання різноманітних колірних асоціацій колір може 

сприяти створенню психофізіологічного комфорту, особливого емоційного 

настрою, нейтралізації несприятливих умов, пов’язаних з експлуатацією об’єкта 

дизайну, а також яскравого образу, пов’язаного не лише з функціональним та 

експлуатаційним, але і емоційним змістом об’єкта дизайну.  

Основним об’єктом діяльності дизайнера у процесі колористичного 

формоутворення дизайну інтер’єру є колірна форма, а її палітра та структура 

будується як система колірних контрастів різноманітної складності. 

У дизайні інтер’єру коворкінг-центру колір як знаковий зміст колірної 

форми є певним сигналом, який несе сенсову інформацію про об’єкт дизайну, що 

пов’язана з: 

– функціонально-ергономічними та експлуатаційними особливостями 

об’єкта (соціально-знакова, попереджувально-захисна, вказівна інформація); 

– конструктивно-технологічними особливостями (інформація про 

тектоніку об’єкта, його основні конструктивні вузли, властивості використаних 

матеріалів і технологій виробництва); 

– особливостями побудови його форми (інформація про об’ємну 

композицію в цілому, силуети та контури, пластику і мікропластику об’єкта, 

можливі трансформаційні форми). 
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Властивістю поліхромії є активний вплив на сприйняття форми, вираження 

її властивостей або ілюзорна цілеспрямована зміна. У процесі взаємодії колірної 

форми з лінійною формою зазвичай активно проявляється колірний контраст між 

об’єктом і фоном. Натомість із плоскінною формою колірні контрасти виконують 

композиційно-декоративну роль, організовуючи передусім структуру палітри 

колірної гармонії.  

У випадку взаємодії з об’ємною формою колірні контрасти виявляють або 

візуально деформують форму, сприяють виявленню в ній головних елементів та 

послабленню другорядних [58, с. 71]. 

На сучасному етапі з’явилася необхідність та можливість розробляти робоче 

середовище, що містить етнічні особливості колірної палітри, які сприяють 

умовам ефективної комунікації. Водночас колірні рішення в галузі дизайну 

інтер’єру коворкінг-центру не обмежуються етнічно характерними гамами. 

Подекуди вони значно ширші і демонструють різновекторність дизайнерських 

пошуків.  

 

3.3. Стилетворення в інтер’єрі дизайну коворкінг-центру: 

феноменологічний аспект 

 

Протягом останніх трьох десятків років дизайн охопив практично всі сфери 

мистецтва – стилів стає все більше, з’являються нові дизайнери, нові ідеї та нові 

тенденції в дизайні інтер’єру. 

Напрям модного дизайну інтер’єру коворкінг-центру ґрунтується на 

принципах мінімалізму. Модними тенденціями сучасного інтер’єру більшості 

інтер’єрів вітчизняних коворкінг-центрів є поєднання частин, колірні акценти, 

простота у кольорі, формі, об’ємі та наповненні; великі простори та повітря в 

інтер’єрі. Це простежується в таких стилях інтер’єру, як лофт, мінімалізм, хайтек, 

еко-стиль та постмодернізм.  
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Стиль лофт, який зародився в Америці в 40-ві рр. ХХ ст., у період, коли під 

житло здавалися горища фабрик та заводів, передбачає поєднання сучасних, іноді 

дуже яскравих меблів із промисловим фондом. 

Невід’ємною рисою стилю є цегляна кладка, бетонні стіни, великі вікна та 

відсутність стін та перегородок. Для зонування використовуються тумби, 

невеликі шафи та інші предмети меблів.  

Не менш характерною особливістю стилю лофт є масштабність 

приміщення. Яскравим прикладом коворкінг-центру в стилі лофт є «Blockchain 

hub» – коворкінг-простір площею приблизно 700 м
2
, в якому спроєктовано чотири 

окремі закриті офіси, дві вільні зони, дві кімнати для проведення skype-

конференцій, приміщення для перемовин, кухня, міні-бібліотека, кімната 

відпочинку та конференц-зал на 100 осіб. Оскільки блокчейн (вибудований за 

певними правилами безперервний послідовний ланцюг блоків, що містять 

інформацію), в якому інформація рухається між різними людьми без участі 

спеціального персоналу, завдяки високому розвитку всесвітньої павутини 

(інтернет) дизайнерами коворкінг-центру було зроблено акцент саме на мережевій 

стилістиці. Так, наприклад, відкриту зону відділяють прозорі стіни, зроблені з 

перетину жовто-синіх дротів (Рис. Б. 30). Стіну в приватному офісі для командної 

роботи декоровано геометричним візерунком, що нагадує величезне павутиння 

(Рис. Б. 31).  

Варто зауважити, що для концепції відкритого простору характерне вільне 

та плавне змішання стилів у дизайні інтер’єру [31, с. 86]. Так, наприклад, у 

багатьох коворкінг-центрах в Україні типовим є вирішення стелі у стилі лофт, 

передусім мова йде про локації у реставрованих приміщеннях колишніх фабрик 

та заводів (наприклад, «Creative State of Arsenal»).  

Неабиякою популярністю в дизайні інтер'єру коворкінг-центрів 

користується стиль хайтек (Hi-Tech), який було розроблено та популяризовано в 

Європейських країнах у 1970-ті рр. на основі футуристичного підходу 20-х рр. ХХ 

ст. Отримавши назву від «високої технології», стиль Hi-Tech підняв промислове 

виробництво на есттеичний рівень, оскільки дизайнери позиціювали 
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конструкційні системи, повітроводи кондиціювання, спринклерні системи та 

електрообладнання як виразні елемнти інтер'єру. Атмосфера руйнування та 

розкладу, що стала невдовзі популярною темою, зумовила появу другої назви 

цього типу інтер'єру – «Постголокост» [93, с. 32]. 

Основним принципом стилю хайтек за часів домінування конструктивізму, 

головний аспект якого – максимальна зручність та функціональність приміщення, 

стала є повна відсутність декору та раціональність, а специфікою та тенденцією 

інтер’єру в стилі хайтек є наявність предметів із металу. Нприклад, шафи з 

металевих труб, диван із металевою основою та інші предмети меблів. Підлоги, як 

і стіни, мають бути однотонними. Під забороною наявність геометричного чи 

рослинного візерунка чи орнаменту. 

Популярність дизайну коворкінг-центру в стилі хайтек пояснюється 

асоціацією цієї стилістики з успішністю, інноваційними технологічними 

рішеннями та розробками. Окрім того, оформлений у стилістичній спрямованості 

хайтек коворкінг-центр є гарантом створення безумовно зручного, ергономічного 

та впорядкованого робочого простору. 

Характерними рисами інтер’єру в стилі хайтек є: 

– чітка проста геометрія ліній; 

– домінування металу, пластика, скла, бетону; 

– присутність розсувних конструкцій; 

– вбудовані освітлювальні елементи; 

– використання основних кольорів – чорного, білого, сірого з металевим 

блиском; 

– наявність сучасної техніки – сенсорних, плазмових панелей, 

голосового управління та ін.; 

– використання меблів-трансформерів. 

Цікавим прикладом оформлення коворкінг-центру в стилістиці хайтек є 

коворкінги мережі «BeeWorking», чотири столичні локації якої – «BEEWORKING 

PODIL», «BEEWORKING GOLOSIIV», «BEEWORKING LUKYANIVKA», 

«BEEWORKING OLIMPIISKA» – займають понад 20 000 м
2
 площі (Рис. Б. 32–37).  
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Стиль кантрі асоціюється з американським ранчо, гірським шале, це стиль 

тепла і затишку. М’які меблі, що не відрізняються модним дизайном, швидше 

навпаки, вони більшою мірою примітивні, «старі» і дещо грубуваті. Дерев’яні 

підлоги, мальовані тарілки як елемент декору і яскрава риса стилю – клітина в 

текстилі, що не має жодних складних закручених орнаментів.  

Одним зі стилів, до яких активно звертаються вітчизняні дизайнери в 

процесі роботи над інтер’єром коворкінг-центру, є яскравий та вибуховий поп-

арт. Зародившись у США у 60-ті рр. ХХ ст., він одразу викликав бурю емоцій – 

великі яскраві плями, зображення знаменитих людей у різній колірній гамі – 

повне відхилення від академічного живопису портрета. Стиль не відрізняється 

особливим показником затишку в коворкінг-просторі, вирізняючись 

експериментами з кольором, кількістю та формою, проте залишається одним із 

модних стилів при створенні дизайну інтер’єру завдяки можливості зробити 

яскраві декоративні акценти і посилити працездатність. 

Останнім із найяскравіших стилів, що застосовуються, є постмодернізм. Він 

виник на початку 1970-х рр. в архітектурі та дизайні інтер’єрів. На той час 

західному світі (особливо в Сполучених Штатах Америки та Великобританії) 

длмінивало повернення до традиціоналізму та відродженню нових стилів. Єдиний 

підхід Сучасного руху (Modern Movement) було відкинуто через множинність 

підходів, можливостей та напрямків. Замість чистого та геометричного перевага 

надавалася фрагментарному та багатошаровому. Новим баченням дизайну 

інтер’єру 70-х рр. ХХ ст. стало непослідовне, випадкове, спонтанне, нерегулярне 

та неповне [93, с. 27].  

Постмодерністський дизайн зародився в архітектурній практиці. У 1962 р. 

Ч. Муром було спроєктовано і побудовано власний будинок в Каліфорнії – зовні 

простий, прямокутний у плані, з пірамідальним дахом, його інтер’єр являє собою 

єдиний великий простір, в якому два пірамідальні вікна підтримуються чотирма 

тосканськими колонами. Ці стовпи визначають дві квадратні області; житлова 

зона під великим куполом і ванна під меншим. Прості, обмежений чотирма 
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колонами квадратної форми, як балдахів, разом із світловим вікном є стоичним 

мотивом римських житлових приміщень.  

Меблі та декор виступають як вираження ідентичності та індивідуальності 

проти анонімізації модерністських житлових інтер’єрів.  

Ще одним адептом постмодернізму був Р. Стерн, інтер’єри якого включали 

різноманітні історичні стилі – палладіанські пілястри та арочні вікна, шафи у 

стилі ар-деко, елементи готики та острівці непрямого освітлення. Переглянувши 

творчість забутих дизайнерів та архітекторів ХІХ – початку ХХ ст., надихаючись 

стилем гальки (Shingle style – американського внутрішнього відродження 1870-

1880-х рр.), роботами Е. Лютиєнса, арт-деко та класицизмом, він спроєктував 

будинок та інтер’єри з різними історичними впливами постмодерну, поєднуючи 

всі класичні та декоративні мотиви з сецкссіоністською плиткою, товстими 

тосканськими колонами та світловими ефектами в стилі арт-деко у вільному стилі 

[93, с. 30].  

Архтектр-дизайнер М. Грейвс вплинув на розвиток стилю постмодерн, 

розробивши серію меблів для італійської грпуи «Мемфіс», яка вирізнялася 

символічним використанням кольорів (у пастельній гамі) та манерним класичним 

орнаментом. Не менш важливим у контексті розвитку стилю виявилося 

запропоноване М. Грейвсом співвідношення інтер’єрів та архітектури з їх 

фізичними місцями та культурним тлом для контекстуальної узгодженості. 

Постмодерністський дизайн інтер’єру багато в чому зобов’язаний 

італійським дизайнерам 1970-х рр. – М. Булліні, Е. Сотцасс та Дж. Колумбо, які 

відкидали загальноприйняті уявлення про інтер’єр будинку та модернізм. 

Е. Сотцас у 1981 р. створив «Мемфіс груп», дизайн якого в рамках 

постмодерністської естетики ма важливий вплив на дизайн інтер’єру. Меблі в 

нетрадиційних формах, що не відповідають безпосереднім функціям, були 

оброблені пластиковим ламінатом з яскравим візерунком, орієнтованим на масове 

споживання. Запропонований дизайнером стиль меблів отримав масштабну 

популяризацію та розвиток в дизайні інтер’єрів магазинів і ресторанів швидкого 

харчування в 1980-ті рр. [93, с. 30]. 
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Постмодернізм отримав необхідне підґрунтя для розвитку в дизайні 

інтер’єрів, оскільки реалзація внутрішнього простору була набагато простішою, 

дешевщою та швидшою, аніж реалізація всього будинку або міського планування. 

Багато будівельних та міських проєктів тривалий час лишалися на «папері», тоді 

як дизайнери інтер’єрів знаходили можливості вільно експериментувати з 

постмодернізмом. Більшість створених постмодерністських дизайнів інтер’єрів 

являли собою коемрційні приміщення, наприклад, магазини, ресторани, нічні 

клуби, тому, що комерційні приміщення стали найбільш важливим типом 

простору в постіндустріальному, багатонаціональному ринковому суспільстві [93, 

с. 33].  

Стиль, якому властива відмова від стереотипів, деяких канонів та 

буденності. Особливостями є яскраві кольори, орнаменти, символіка форм та 

контрастні поєднання фактур і текстур. Постмодерністський внутрішній простір 

відрізняється від модерністського тим, що модернізм вважав простір однорідним 

в усіх напрямах, абстрактним та раціональним, тоді як постмодерністські 

інтер’єри неоднорідні, іраціональні та неоднозначні.  

На основі стилістичного аналізу інтер’єрів вітчизняних коворкінг-центрів, 

можемо виділити кілька основних тенденцій сучасного постмодерністського 

дизайну інтер’єрів робочого простору: 

– еклектизм; 

– історизм або відродження; 

– орнаменталізм; 

– контекстуалізм. 

Розглянемо їх детальніше.  

Еклектика використовує ресурси історії та адаптується до сучасного 

використання без будь-яких протиріч. Несподівані комбінації плюралістичних 

можливостей створили множинні дискретні образи, як скоріше «включають», ніж 

«виключають», є скоріше «хаотичними», ніж «впорядкованими». 

Істоизм або відродження виступає за використання популярних в минулому 

стилів, історичних елементів, що відхилені сучасним рухом. Різноманітні 
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елементи грецьких храмів, розкішних вілл доби відродження, готичних соборів та 

будинків у вікторіанському стилі нашаровуються в інтер’єрі коворкінг-центру, 

протисталячись відкритому вільному внутрішньому простору. Історизм 

передбачає активне звернення сучасних дизайнерів ковокрінг-просторів до ар-

нуво, ар-деко, вікторіанського стилю, стилю бідермейєра, а також Відродження та 

маньєризму ХХ ст. На відміну від дизайнера-історициста, дизайнер-еклектик 

обирає історичну модель як відправну точку і приходить до гібридного, 

подвійного кодового стилю. 

Орнаменталізм в контексті дизайну інтер’єрів ковокрінг-центрів 

розуміється як розкриття сенсу за допомогою знайомих посилань в текстурі та 

кольорі. В інтер’єрах використоуються кольорові відтінки, трафарети та шпалери. 

Постмодерністські дизайнери зазвичай звертаються до ущільненого контурного 

орнаменту, використовують фронтони, перемички, колони, фрески та молдінги. 

Контекстуалізм являє собою спробу інтегрувати існуюче навколишнє 

середовище з запропонованою новою структурою. В інтер’єрі ковокрінг-центрів 

велике значення набув дизайн, що відображає та виражає своє місцеположення 

або зміст, минуле або історію клієнта [93, с. 33].  

Тенденції та особливості таких стилів, як ар-деко, поп-арт, кантрі, та інших, 

що привносять у сучасний робочий простір певну долю завжди популярної 

класики, активно використовуються дизайнерами в оформленні малогабаритних 

приміщень коворкінгу (переважно приватних офісів) – тримаючись на нюансах, ці 

стилі створюють загальну картину, відображаючи класику в сучасному світі.  

Т. Манро розглядає стилетворення як процес «розвитку, формування стилю 

як складної, відкритої та гнучкої системи» [125, с. 129]. 

Аналізуючи проблематику стилетворення, дослідник передусім прагне 

виявити, завдяки яким системотворчим факторам відбувається саморегуляція 

системи стилю, а також формування, розвиток та трансформація стилю від 

моменту його зародження до зникнення [125, с. 130]. 

Факторами, що впливають на формування та розвиток стилю в 

середовищному дизайні, є: 
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– історико-культурні; 

– культурно-релігійні; 

– національно-ідентифікаційні; 

– регіонально-брендингові (територіальний брендинг); 

– природно-географічні; 

– політичні (державне замовлення).  

У процесі стилетворення найважливіше місце належить фактору впливу 

споживчої поведінки. Іншими словами, базовим ресурсом розвитку та 

саморегуляції іміджу виступають споживчі переваги людей як своєрідної 

аудиторії «резидентів іміджу». На думку дослідників, системи «зворотного 

зв’язку» споживачів завдяки сучасним інформаційно-комунікаційним системам 

дозволяють краще розуміти потреби споживачів та враховувати їх у дизайні, 

зробити їх ключовими елементами стилетворення, споживчі переваги – значущою 

ланкою процесу стилетворення, створити нові підходи до самого творчого 

процесу технічного дизайну [95, с. 17]. Водночас у сучасному суспільстві 

споживання проявляється різноманіття «стилів життя» як результат змішування 

повсякденного та художнього, «перетікання» мистецтва та суспільного життя. 

Вітчизняні дослідники О. Шмельова, О. Сафронов, Т. Булгаков та 

М. Синицька найпоширенішими підходами до стилістичних рішень різноманітних 

типів коворкінг-центрів називають:  

– корпоративні (оформлення відповідає корпоративній стилістиці 

компанії-оператора коворкінг або тієї материнської установи, на базі якої 

відкрито певний коворкінг); 

– статусні та/або елітні (вишукані інтер’єрні рішення, що 

характеризуються використанням коштовних матеріалів, дорогих меблів та 

обладнання); 

– креативні (у процесі розробки дизайну приміщення використано 

нестандартні підходи, наприклад, креативні меблі, різнопланова конфігурація 

робочих місць, нестандартні аксесуари та ін. з метою створення неформальної 

атмосфери); 
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– екологічні (для інтер’єру використано виключно екологічні та/або 

відновлювані матеріали, спеціальне енергозберігаюче обладнання, природна 

колористика, озеленення та ін.); 

– мінімалістичні (дизайн характеризується мінімалістичними 

підходами, використанням простих меблів та матеріалів, мінімальною кількістю 

декору) [56, с. 122–123].  

У процесі створення проєкту дизайну інтер’єру коворкінг-центру в 

національному стилі важливим є дотримання наступних принципів: 

– недопущення поєднання різнорідних історичних, релігійних, художніх 

явищ, що об’єднані виключно територіальною приналежністю; 

– у роботі над стилізацією істинних артефактів (наприклад, африканська 

маска) необхідно одразу врахувати сакральну складову або продумати її 

виведення із загальної композиції з метою надання виключно національного 

характеру; 

– у процесі розробки колірної палітри «національного» стилю 

важливими є передача колориту культурного ландшафту, досягнення 

відповідності колірної інтерпретації об’єктів дизайну суті соціальних процесів і 

художньо-естетичних тенденцій у суспільстві; 

– врахування статусних позицій замовника. 

Наповнення коворкінг-центру стилізованими предметами повинно надати 

інтер’єру робочого середовища живого образно-емоційного характеру, а також 

створити унікальну художньо-стильову композицію. 

У дизайні коворкінг-центру поява стилю зумовлюється поєднанням кількох 

факторів, один із яких може бути базовим. Так, наприклад, у деяких коворкінгах 

вітчизняні дизайнери розвивають в інтер’єрних практиках робочого середовища 

елементи національної ідентичності (наприклад, скандинавський стиль). Водночас 

у випадку, коли базовим є фактор національної ідентичності, до периферійних 

належать історико-культурні, культурно-релігійні та природно-географічні 

фактори, а також споживацькі смаки. 
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Деякі вітчизняні коворкінг-центри засвідчують використання дизайнером як 

базового фактора формування стилю стратегію територіальної бренд-

ідентифікації.  

Бренд-ідентифікація являє собою зумовлений об’єктивними змінами в 

економіці і суспільстві проєктний підхід з ідентифікації територій, що дозволяє 

створити нову прагматичну ідентичність, яка відкриває нові можливості для 

донесення унікальних переваг території (міста чи регіону) у процесі її комунікації 

зі світом [136, с. 19].  

Брендинг території будується на системі універсальних ідентифікаторів 

(маркерів), які утворюють «хмару асоціацій» – набір символів, образів, асоціацій, 

знань, пов’язаних із територією в масовій свідомості людей. 

Так, наприклад, у коворкінг-центрі «Creative State of Arsenal» (Київ) 

створено атмосферу Кремнієвої долини, Нью-Йорка, Лондона, Нового Орлеана та 

Бостона. 

Розквіт Кремнієвої долини відбувся у 1990-ті рр., проте розміщені в цьому 

місці офіси і на сучасному етапі надихають дизайнерів коворкінг-центрів на нові 

ідеї, здебільшого завдяки активному руху в бік відкритого простору, в якому 

спеціалісти можуть збиратися для мозкового штурму та спільної роботи над 

проєктами. Інтер’єри офісів зазвичай вирішені в стилі сучасного мінімалізму. 

Дизайн інтер’єрів коворкінг-центрів компанії «Creative State» – лідера у 

своєму сегменті бізнесу («Creative State of Senator», 2019 р.; «Creative State of 

Gulliver», 2019 р.; «Creative State of Arsenal», 2020 р. – Київ; «Creative State of 

Dnipro», 2020 р.) – виконано у стилі ар нуво, який поширився в Європі наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. і став останнім кроком до появи функціонального 

дизайну, поєднавши у собі риси імпресіонізму, кубізму та модерну. Характерною 

ознакою стилю є: 

– відмова від перевантаження декором еклектики на користь простих 

лаконічних форм, пошук краси в самій формі предмета, поєднанні матеріалів, їх 

текстурі та фактурі [80, с. 192]; 
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– тяжіння до строгої геометрії – чіткої симетрії, вираженим лініям та 

жорстким кутам; 

– домінування геометричних форм – зигзагів, прямокутників, кіл, 

напівкіл та ін.; 

– поєднання індустріальних та природних мотивів – хромовані деталі з 

декором із пір’я, штучний глянець з анімалістичними візерунками; 

– використання преміум-матеріалів для обробки приміщення 

(натуральна шкіра, самоцвіти, цінні породи дерева, слонова кістка); 

– акцент на глянцевих поверхнях (скляних, із використанням 

хромованих елементів та позолоти); 

– віддання пріоритету серед матеріалів для обробки інтер’єру мармуру, 

сталі та алюмінію; 

– використання коштовних щільних тканин для шпалер та оббивки 

меблів (припустиме поєднання візерунків на текстильних елементах, шпалерах та 

оббивці меблів).  

Так, наприклад, у дизайнерській концепції коворкінг-центру «Creative State 

of Dnipro» синтезовано примітивні та екзотичні риси, геометричні форми та 

тваринні принти (Рис. Б. 38). 

Однотонні стіни не привертають до себе уваги – вони лише тло для 

декоративних елементів. 

Наприклад, прикрасою коворкінг-простору «Creative State of Arsenal» є 

величезна фреска в стилі рекламних плакатів найвідомішого художника модерну 

А. Мухи, на якій зображена жінка в характерній стилістиці гнучких рослинних 

ліній – флористичного орнаменту (Рис. Б. 39). 

Одним із найпоширеніших стилів у дизайні інтер’єру коворкінг-центру є 

мінімалізм, специфіка якого полягає у відмові від зайвого декору, підборі 

виключно необхідних меблів, збереженні вільного простору. У колірній гамі 

домінантним є монохром, але присутні досить контрастні акценти. Мінімум 

декору в інтер’єрі компенсується картинами у стилістиці авангардизму, кубізму та 

сюрреалізму (Рис. Б. 40). 
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Білі стельові молдінги, що ніби зависли між стелею лаунж-зони, покликані 

посилювати звукоізоляцію та зменшувати акустику у великому за обсягом 

приміщенні. 

Яскраво-червоні та блакитні стільці є яскравими кольоровими акцентами, 

що покликані «оживити» доволі спокійний простір.  

Для оформлення простору використані переважно білі тони, а сміливі 

контрастні кольори, ніби прориваючись крізь них, додають свіжості та динаміки.  

Меблі коворкінг-центру, вирішеного у стилі мінімалізму, відрізняються 

строгою геометричною формою, що максимально зручна та функціональна, 

оскільки пріоритетом є максимум вільного простору. Наприклад, шафи для 

збереження речей зазвичай вбудовані, відрізняються від відтінку стіни на пів-

тону. 

Оформлення інтер’єру в стилі мінімалізм тяжіє до строгих геометричних 

форм – прямокутника, трикутника, кола, а лінії виключно прямі, без вигинів.  

Характерними рисами стилю в дизайні інтер’єру коворкінг-центру є: 

– максимальна кількість денного світла завдяки встановленню великих 

вікон, відмови від щільних завіс; 

– використання багаторівневого та розсіяного штучного освітлення; 

– доповнення верхнього освітлення точковими світильниками, бра чи 

торшерами; 

– домінування скла, пластику та металу (іноді цегли чи бетону) в 

обробці приміщень; 

– мінімальне використання аксесуарів, які мають практичну цінність 

(допускається одна картина в стилі авангардного мистецтва); 

– надання переваги однотонним м’яким меблям без яскравих акцентів; 

– використання для оформлення інтер’єру білих, чорних, червоних, 

сірих тонів, рідше – цегляних, теракотових або бежевих. 

Одним із київських коворкінг-центрів, дизайн якого вирішений у стилі 

мінімалізм, є «Спейс» (бізнес-центр Maidan Plaza) – 9-поверховий коворкінг, 

відкритий у 2019 р., займає понад 6000 квадратних метрів площі, з яких 
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приблизно 40 % приміщень – окремі кабінети та шість кімнат для перемовин на 4, 

6, 10 та 20 осіб, три поверхи (приблизно 5000 м
2
 кожний) виділено під відкритий 

простір, а також діють бізнес-клуб (площа 539 м
2
) та кафе.  

Незважаючи на загальну стилістику, обрану дизайнером для оформлення 

інтер’єру коворкінг-центру, він у будь-якому випадку звертається до стилю 

лаунж під час оформлення відповідної зони простору.  

Лаунж виник у середині минулого століття як реакція людей на всі ритми 

життя, що прискорюються, брак часу, постійні стреси в умовах великого міста. 

Лаунж, у буквальному перекладі, означає «розслаблення», «ледарство». Інтер’єр, 

оформлений у такому стилі, відрізняє прагнення до гармонії, затишку, 

безтурботності. Повне розслабленння, спокій, комфорт – ось що має відчувати 

людина, перебуваючи у просторі, виконаному в стилі лаунж. 

Спочатку стиль лаунж з’явився у музиці. Як усі творчі люди, музиканти 

потребували спокою та релаксації у напружених і нервових умовах життя у 

мегаполісі. Легкі спокійні мелодії швидко завоювали шанувальників із 

відвідувачів барів, кафе та ресторанів, а власники цих закладів стали виділяти 

спеціальні зони, де відвідувач, який прийшов відпочити, міг розслабитися з 

комфортом. Так з’явився стиль лаунж в інтер’єрі. Спочатку він використовувався 

у великих розважальних закладах, згодом у готелях, інших громадських місцях, 

куди люди приходили відволіктися від шаленого темпу сучасного життя, зняти 

стрес. 

Проєктування дизайну інтер’єру зони коворкінг-центру в стилі лаунж 

означає, що кожна річ у приміщенні має сприяти максимальному розслабленню та 

відпочинку резидента.  

Стилю лаунж характерні наступні характеристики: 

– велика кількість м’яких меблів; 

– м’які плавні лінії, відсутність різких переходів; 

– спокійна стишена гама кольорів; 

– розсіяне нерізке освітлення; 

– помірність декорування; 
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– превалювання екологічних натуральних матеріалів; 

– використання приємних на дотик поверхонь і тканин.  

Повністю спрямований на створення комфортного довкілля, лаунж 

завоював безліч шанувальників серед резидентів коворкінг-центрів як серед 

шанувальників класичного дизайну, так і серед прихильників сучасного 

мінімалістичного оформлення простору. Однією з основних переваг такого стилю 

є те, що він дуже демократичний і може увібрати будь-які напрямки. 

Серед недоліків лаунжу є те, що створення максимально комфортного 

простору для багатьох резидентів має враховувати всі їх фізіологічні, 

психологічні та емоційні особливості. Це непросте завдання, тому над 

оформленням інтер’єру працюють не лише дизайнери, а й лікарі, психологи, 

інженери. Дизайн усього коворкінг-простору в такому стилі коштує досить 

дорого, тому зазвичай практикується оформлення окремої зони в стилі лаунж, в 

якій резиденти коворкінг-центру можуть відпочити, провести робочу зустріч у 

неформальній обстановці або навіть працювати.  

Так, наприклад, лаунж-зона у коворкінг-центрі «Creative State of Dnipro» – 

одного з найбільших коворкінг-просторів в Україні, площею 3,5 тисячі 

квадратних метрів, що розрахований на 700 осіб (понад 90 приватних офісів та 

зона hot-desk, 22 кімнати для перемовин та 10 скайп-кімнат із високоякісною 

ізоляцією, бар, івент-зал, що моделюється) – символічний комфортний центр 

локації.  

Стильна підлога з ламінату кольору темний горіх, чотири величезні колони, 

величезне панорамне вікно замість стелі в центрі зони і велика кількість 

світлодіодного освітлення формують спокійну і водночас робочу атмосферу 

коворкінг-простору. 

Основним компонентом стилю лаунж є велика кількість м’яких меблів у 

зоні, серед яких виділяються максимально зручні та комфортабельні дивани 

коричневого, бірюзового та теракотового кольорів (Рис. Б. 41).  

Варто зазначити, що у деяких коворкінг-центрах дизайнери пропонують 

безкаркасні варіанти диванів на кшталт «бобового мішка», дивани зі спинкою, що 
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регулюється, підставками, підкладками для чашок з кавою, ноутбуків, інших 

важливих і необхідних речей. Людина, яка лежить на дивані, повинна 

насолоджуватися повним спокоєм та розслабленістю. Цьому чудово сприяють 

безкаркасні «безформні» варіанти меблів. Вони відразу ж приймають контури 

тіла, м’яко і дбайливо підтримують його. Втім, здебільшого подібні варіанти 

характерні для зони відпочинку, наприклад, у київському коворкінг-центрі «True 

office» (Рис. Б. 42). 

Всі стільці, крісла, столики в лаунж-зоні повинні мати плавні ергономічні 

форми, щоб у резидента було мінімум шансів зачепитися за якийсь кут. Крісла-

шезлонги та крісла-яйця чудово вписуються у коворкінг-простір стилю лаунж.  

Лаунж передбачає використання неяскравої колірної гами. Приміщення 

зазвичай оформлюють у спокійних сірувато-блакитних, зеленувато-сірих, теплих 

бежевих відтінках. Ці кольори заспокоюють, радують око, допомагають зняти 

стрес. Плавні переходи, однотонна гама без різких перепадів допомагають 

створити максимально комфортну атмосферу в приміщенні. Одним із прикладів 

оформлення лаунж-зони, вирішеної дизайнером завдяки поєднанню стилів лаунж 

та мінімалізм, є коворкінг-центр «tceh perk – office space club» (Київ, 

Грушевського). Зона умовно відділена від кухні та відкритого простору 

перегородками сірого кольору, на яких розміщені вазони із зеленою травою. На 

тлі килимового покриття кольору мокрого асфальту кутові дивани із плавними 

кутами світло-сірого, жовтого кольору та кольору «фуксія» створюють м’які 

акценти. Безліч подушок різних форм і розмірів відповідного кольору, затишно 

розсипаних по диванах, доповнюють інтер’єр. Стеля вирішена у стилі лофт і 

доповнена квадратними дерев’яними панелями, на які прикріплені направлені 

світильники. Вертикальні декоративні планки під світле дерево, які прикріплені 

до стелі і не дістають до підлоги приблизно на пів метра, умовно відділяють 

лаунж від інших зон, водночас створюючи відчуття ізольованості від робочого 

процесу (Рис. Б. 43).  

Стилю лаунж невластиве яскраве джерело світла, розташоване на верхньому 

ярусі простору. Освітлення повинно бути приглушеним, спокійним, м’яким, тому 
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в приміщенні використовуються настінні бра, підлогові торшери, що створюють 

розсіяне світло, або точкові світильники на стелі. Доповнює дизайн у стилі лаунж 

оригінальне підсвічування меблів або предметів декору, що сприяє відпочинку, 

релаксації та розслабленню. 

Максимальна екологічність та гіпоалергенність – такі вимоги 

пред’являються до меблів та предметів декору, що прикрашають зону лаунж у 

вітчизняних коворкінг-центрах. Для підлогових, стінових та стельових покриттів 

використовуються такі матеріали, як: 

– дерево твердих порід; 

– шпалери із тканини або міцного паперу; 

– камінь; 

– керамічна плитка. 

Для подушок, оббивки диванів, крісел використовуються бавовна, льон, 

натуральний велюр, шкіра, замша, батист, атлас. 

Зона лаунж не повинна перевантажуватись аксесуарами або предметами 

декору, оскільки вони втомлюють око, не дають розслабитися та насолоджуватися 

відпочинком. Класикою стилю є велика діжка із зеленою пишною рослиною 

(«Creative State of Arsenal»), килим із товстим пухнастим ворсом, гарна підвіска, 

підлогова керамічна ваза в кутку.  

Авторська розробка дизайну інтер’єру коворкінг-центру передбачає вибір 

будь-якого сучасного стилю відповідно до авторського бачення креативного 

простору, наприклад, модерн, ар деко, мінімалізм, лофт, хайтек та ін. На основі 

проведеного стилістичного аналізу вітчизняних коворкінг-центрів виявлено, що 

здебільшого дизайнери надають перевагу стилям мінімалізм, лофт та індастріал, 

що пов’язано з характерними рисами стилістики, передусім стриманістю та 

свободою. 

На загал слід відзначити, що дослідження світової практики формування 

сучасних коворкінг-центрів та чинного стану цього типу будівель в Україні 

дозволили зробити висновок, що формування сучасних коворкінг-центрів 



148 
 

пов’язано зі зміною соціальних та технологічних умов у процесі переходу до 

постіндустріального суспільства. 

Аналіз інтер’єрів сучасних київських коворкінг-просторів («Часопис», 

«Платформа» (бізнес-центр «Леонардо» та Арт-завод), «New Work Labs», 

«Kooperativ», «Hub 4.0», «Creative Quarter», «LIFT99 Kyiv Hub», «Anthill Space», 

«Lofti Space», «Creative States», «Толока», «Сад-Смартворкінг») дозволяє зробити 

висновок, що на практиці реалізуються євразійський та європейський типи 

організації простору (за П. Флоренським), при цьому євразійський відповідає 

просторовому баченню об’єкта, що проєктується, а європейський реалізується в 

середовищному підході.  

Представлені у вітчизняному урбаністичному просторі архітектурні 

рішення коворкінг-центрів характеризуються різноманіттям, що зумовлено 

місцеположенням.  

Інтер’єри коворкінг-центрів в Україні стандартизовані, відмінності 

проявляються завдяки використанню індивідуальних конструктивних схем, що 

впливають на архітектурно-планувальне рішення.  

Характерні прийом та засоби художньої виразності сучасних інтер’єрів 

коворкінг-центрів, які пов’язані з осмисленням простору як художнього концепту, 

відображають ідею його поліфонічності та визначають художньо-естетичні засади 

вітчизняного інтер’єру коворкінг-центру перших десятиліть ХХІ ст. Дослідження 

виявило, що в інтер’єрах сучасних вітчизняних коворкінг-центрів реалізовано 

євразійський та європейський типи організації художнього простору. 

Інтер’єри вітчизняних коворкінг-центрів ХХІ ст. як сфери повсякденної 

робочої діяльності наділені цілісністю, оскільки організація всіх їх елементів 

підкорена єдиному завданню – створенню психологічного комфорту для 

підвищення працездатності. Вони формуються за допомогою механічного 

запозичення та комбінаторного мікшування різноманітних елементів стилю, 

зазвичай полярних композиційних прийомів, предметів обстановки та 

декоративного оформлення. Це зумовлює специфіку їх предметно-просторової 

організації, що пов’язана з нетрадиційним експериментальним використанням 
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промислових та побутових предметів, техніки, нових декоративно-

оздоблювальних матеріалів. 

Кожен із проаналізованих коворкінг-центрів має простори з різним рівнем 

гнучкості конфігурації, від статичних (наприклад, конференц-зал із важким 

столом і відповідними стільцями) до надзвичайно динамічних (наприклад, легкі 

стільці та столи на колесах із рухомими перегородками для дощок). 

Виконання соціальних зобов’язань, як і створення високоефективного 

робочого середовища, вимагає підвищення щільності соціальної інфраструктури 

об’єктів коворкінг-центру та поєднання різноманітних функціональних елементів 

в єдиний взаємопов’язаний організм, побудований за принципом 

багатофункціональності. 

Основним об’єктом діяльності дизайнера у процесі колористичного 

формоутворення дизайну інтер’єру є колірна форма, а її палітра та структура 

будуються як система колірних контрастів різноманітної складності. 

У дизайні інтер’єру коворкінг-центру колір як знаковий зміст колірної 

форми є певним сигналом, який несе сенсову інформацію про об’єкт дизайну, що 

пов’язана з: функціонально-ергономічними та експлуатаційними особливостями 

об’єкта (соціально-знакова, попереджувально-захисна, вказівна інформація); 

конструктивно-технологічними особливостями (інформація про тектоніку об’єкта, 

його основні конструктивні вузли, властивості використаних матеріалів і 

технологій виробництва); особливості побудови його форми (інформація про 

об’ємну композицію в цілому, силуети та контури, пластику і мікропластику 

об’єкта, можливі трансформаційні форми). 

На сучасному етапі з’явилася необхідність та можливість розробляти робоче 

середовище, що містить етнічні особливості колірної палітри, які сприяють 

умовам ефективної комунікації. Водночас колірні рішення в галузі дизайну 

інтер’єру коворкінг-центру не обмежуються етнічно характерними гамами. 

Подекуди вони значно ширші і демонструють різновекторність дизайнерських 

пошуків.  
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Висновки до Розділу 3 

 

Отже, формування дизайну інтер’єру відбувається відповідно до специфіки 

функціонального призначення робочого простору: надання робочого простору для 

програмістів, дизайнерів та представників інших професій; для проведення 

презентацій, конференцій, відпочинку резидентів; надання місця для проведення 

концертів та перегляду фільмів; надання арт-простору для проведення виставок та 

аукціонів, показу мод та ін. 

Класифіковано три категорії простору для спільної роботи: простори, 

пов’язані з роботою в команді; з обслуговуванням; з комфортом. Спільні 

простори, пов’язані з командною роботою, включають: конференц-зали в 

офіційних умовах; відкриті зони для зустрічей у менш офіційних умовах; 

командні кімнати, в яких певні робочі групи мають пріоритет для своїх зустрічей і 

групової роботи.  

У контексті специфіки коворкінг-центру зона open space (система 

організації робочих місць офісних працівників, що передбачає не окремі кабінети, 

а спільний відкритий простір з окремими робочими місцями) зазвичай включає: 

вестибюль: зі столом (стійкою) для прийому гостей, зоною очікування; вільним 

столом (shared desk): робоче місце, за яким можуть працювати всі відвідувачі 

коворкінг-центру в зручний для себе час; стіл, що резервується (hot desk): 

робочим простором із робочим столом, не закріпленим за конкретним 

резидентом, що попередньо бронюється на певний час; стоячі місця для 

оперативної роботи; зона тиші, розрахована на кілька робочих місць (тут 

заборонені телефонні й інші бесіди). 

Приватні офіси представлені: кімнатою для одного відвідувача (focus room): 

призначена для роботи, що вимагає підвищеної уваги та зосередженості; зазвичай 

фіксується за резидентом і меблюється відповідно до його робочих потреб; 

класичним кабінетом: традиційний кабінет, який являє собою закриту комірку, 

вплетену в загальний дизайн-концепт, розраховану на різну кількість людей; 
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приміщення з стаціонарними комп’ютерами, столами й іншими типовими 

офісними меблями. 

Кімната для зустрічей зазвичай представлена в кількох варіантах: 

класичному – великий стіл, навколо якого розміщено багато стільців; у вигляді 

кімнати для швидких перемовин (stand-up meeting), не облаштованою сидячими 

місцями; як ізольована телефонна зона (phone boot) –місце проведення 

конфіденційних вебінарів, конференцій або перемовин. 

Робоча кімната може бути представлена спеціальним приміщенням для 

командної роботи (open teams areas, відкритий простір), призначеним для 

діяльності проєктних груп, а також офіс-подами для невеликих та великих 

команд. Офісні приміщення поділяються на: приватні офіси: призначені як для 

індивідуальної, так і для командної (до 25 осіб) роботи офіси, повністю обладнані 

всім необхідним; офіси люкс: окремі офіси, призначені для командної роботи (від 

30 осіб), вирізняються персоналізованим дизайном; бізнес-люкс: ця форма 

офісних приміщень представлена двоповерховими просторами, які призначені як 

для керівників компаній, топ-менеджерів, так і для студійної роботи. Лаунж-зона, 

яка традиційно асоціюється із приємним дозвіллям та спілкуванням, може 

використовуватися як для відпочинку, так і для проведення ділових зустрічей у 

неформальній обстановці.  

Зони активного та пасивного відпочинку (кімнати для відпочинку, кафе, 

кухня) виступають яскравими плямами проєкту дизайну  

коворкінг-центру – такий простір виконується в яскравих колірних поєднаннях з 

експериментальними матеріалами та оригінальним декоруванням. Метою 

дизайнера є створення атмосфери для зближення та заспокоєння, щоб в ігровій 

обстановці зав’язати стосунки для можливого співробітництва. 

Формування об’ємно-просторової та планувальної структури коворкінг-

центру пов’язане з організацією світлового середовища – використанням 

природного світла; протисонячних пристроїв; інтегрованих систем штучного 

освітлення з можливістю індивідуального контролю; забезпечення необхідного 
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характеру освітлення відповідно до стандартів Європейських світлотехнічних 

норм «The Lighting of Workplaces». 

На основі аналізу дизайну інтер’єрів коворкінг-центрів «True Office», 

«BeeWorking», «Blockchain hub», «Creative State of Arsenal», «tceh perk – office 

space club», «LOFTI SPACE», «Коворкінг Платформа Леонардо», Creative 

Quarter», «Creative State of Dnipro», «Bazis Coworking», «Startup Depot», «Regus», 

«Коофіс», коворкінг-центр «Спейс» та ін. виявлено, що вітчизняні дизайнери 

тяжіють до вирішення зон коворкінг-просторів у стилях постмодернізм, ар-нуво, 

поп-арт, мінімалізм, хайтек, лаунж, лофт.  

Для концепції відкритого простору характерне вільне та плавне змішання 

стилів у дизайні інтер’єру (у багатьох коворкінг-центрах типовим є поєднання 

елементів стилів ар-нуво, мінімалізм, хайтек та лофт). У цілому концепція 

дизайну інтер’єру коворкінг-центру відповідає сучасним трендам: мінімалізм, 

лаконічність, простота. 

Колір у дизайні інтер’єру коворкінг-центру як елементарна естетична форма 

сприймається резидентом не лише психофізично, але й емоційно та естетично. За 

допомогою використання різноманітних колірних асоціацій колір може сприяти 

створенню психофізіологічного комфорту, особливого емоційного настрою, 

нейтралізації несприятливих умов, пов’язаних з експлуатацією об’єкта дизайну, а 

також яскравого образу, пов’язаного не лише з функціональним та 

експлуатаційним, але і емоційним змістом об’єкта дизайну. 

Основними тенденціями дизайну інтер’єру ковокрінг-центрів є:  

– еклектика (використовує ресурси історії та адаптується до сучасного 

використання); 

– історизм (виступає за використання популярних в минулому стилів, 

історичних елементів, що відхилені сучасним рухом); 

– орнаменталізм (в інтер’єрах використоуються кольорові відтінки, 

трафарети, шпалери, ущільнений контурний орнамент, фронтони, перемички, 

колони, фрески та молдінги); 



153 
 

– контекстуалізм (інтегрує існуюче навколишнє середовище з 

запропонованою новою структурою). Характерним є поєднання плюралізму та 

розмаїття підходів, сенсів, повідомлень, історичного натхнення та емоційного 

змісту. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. На основі аналізу наукової літератури підтверджено актуальність теми 

дослідження та доведено важливість виявлення особливостей формування 

дизайну інтер’єрів коворкінг-центрів на прикладі міст Україниз позицій сучасного 

гуманітарного знання. Проблематика формування дизайну інтер’єру коворкінг-

центру наразі не отримала відповідного всебічного дослідження через швидкість 

розвитку практики, а розробка теоретичної бази знаходиться на початковому 

етапі. З’ясовано, що комплексного дослідження дизайну коворкінг-центрів 

проведено не було, а в окремих наукових працях вітчизняних учених 

(Т. Булгакова, І. Головко-Марченко, В. Маліков, О. Олешко, Ю. Петровська, Ю. 

Радченко, О. Сафронова, М. Синицька, Х. Снігур, А. Тихомирова, О. Шмельова, 

Н. Янченко, М. Ярець) знайшли відображення лише окремі аспекти означеного 

питання, зокрема здійснено спроби висвітлити провідні тенденції проектування 

коворкінг-просторів, особливості використання в інтер’єрах коворкінг-центрів 

елементів фітодизайну та ін. Запит на осмислення основних тенденцій 

формування в Україні коворкінг-центрів як нового типу робочого середовища 

лишається актуальним. У першу чергу це стосується практичних питань 

вирішення інтер’єрів коворкінг-центрів в аспекті архітектурно-художньої та 

естетичної цінності їх наочно-просторового середовища, а також виявлення 

факторів впливу на розробку дизайну інтер’єру коворкінг-центру в контексті 

конструктивних характеристик робочого простору в Україні. 

2. Надано концептуальне осмислення феномену «коворкінг» (характерними 

особливостями є реляційна та географічна близькість; стихійність та 

непостійність спільноти всередині коворкінг), виявлено його категоріальні та 

аксіологічні ознаки (співпраця, спільнота, доступність, стійкість та відкритість). 

Розроблено авторське визначення понять: «коворкінг» – нова форма міської 

соціальної інфраструктури, яка забезпечує контакти і співпрацю між людьми, 

ідеями та місцями для спілкування (за Дж. Меркел); «коворкінг-простір» – 
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фізичний простір, в якому організовано офісні приміщення нового типу (окрім 

письмового столу з підключенням до Інтернет, безкоштовного Wi-fi, телефону, 

офісної техніки, містяться зони загального користування, кухня, кафе або бар, 

кімнати для відпочинку, догляду за дітьми та ін.); «коворкінг-центр» – 

мультифункціональний заклад, у фізичному просторі якого поєднано робочий 

простір (тиха зона для роботи), подієвий простір (зона для проведення заходів 

та подій), конференц-зал (зона для переговорів); простір для відпочинку, а його 

резидентами можуть бути як окремі працівники або фрілансери, так і група 

працівників однієї компанії, які беруть конкретне місце або приміщення в межах 

коворкінг-простору в оренду, взаємодіють між собою, а іноді співробітничають. 

Дизайн середовища коворкінг-центру розглядаємо як комплексний дизайн 

простору та інтер’єру, що оточує користувачів робочого приміщення і 

розрахований на виконання естетичної, ергономічної та стилістичної функцій – 

задоволення потреб людини в красі, комфортних умовах для високої якості 

професійної діяльності та індивідуальних потреб. Під інтер’єром коворкінг-

центру розуміємо внутрішній простір будівлі, його функціональну та 

архітектурно-художню організацію, а також комплекс засобів художньої 

виразності – меблі, обробка, декоративне оформлення. Поняття креативного 

середовища коворкінг-центру розглядається нами як предметно-просторове 

середовище, в процесі розробки та створення якого дизайнером враховано не 

лише специфіку філософії самореалізації, а й інструментарій для задоволення цієї 

потреби, що базується на унікальному поєднанні технічних, естетичних та 

художніх аспектів на основі антропоцентричного підходу. 

Теоретичне осмислення дизайну інтер’єру коворкінг-центрів та 

обґрунтування особливостей його формування на прикладі вітчизняних 

ковокрінг-центрів вимагало застосування комплексної методології, що базується 

на системному підході до аналізу дизайнерського матеріалу із залученням методів 

онтологічного, аксіологічного, компаративного, історико-культурного, 

культуротворчого, соціокультурного, типологічного, композиційного, формально-

стилістичного, а також методу мистецтвознавчого аналізу. 
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Аналізуючи дизайн інтер’єрів сучасних коворкінг-центрів України, 

спираємося на принцип міждисциплінарного підходу, застосовуючи досвід 

антропології, філософії, естетики, мистецтвознавства, культурології, соціології та 

психології. 

Означений комплекс методів сприяє здійсненню класифікації коворкінг-

центрів за функціональними ознаками та виявленню основних принципів 

формування виразного художнього образу інтер’єрів вітчизняних коворкінг-

центрів.  

3. Зміни робочого місця у ХХ – на початку ХХІ ст., зумовлені зростанням 

бізнесу та досягненнями передових технологій, які змінили принципи і підходи до 

зв’язку, спілкування та співпраці. Відкрите планування надало можливості для 

зміщення робочого місця, дозволяючи простору бути гнучким для 

урізноманітнення концепцій планування. Останні технології стали основним 

фактором зміни і каталізатором виникнення нових стилів роботи та інноваційних 

приміщень, що задовольняють стиль життя сучасної людини. Відмінною 

особливістю сучасних офісних об’єктів є комплексний підхід до організації 

простору – створення ділового середовища, що забезпечує ефективну діяльність і 

поєднує просторові, технологічні, технічні та емоційні параметри. 

Основним завданням інтеграції ділової, культурно-побутової, освітньої, 

рекреаційної, розважальної та інших функцій є створення комфортного 

середовища, що сприяє спілкуванню людей та розвитку нових ідей. Принцип 

багатофункціональності забезпечує з’єднання елементів різного призначення в 

цілісну структуру офісного простору, стійкість та ефективність якого засновані на 

взаємодії складових елементів. 

Серед чинників дизайну громадського середовища виділено: природно-

кліматичні, екологічні, ергономічні, містобудівні, типологічні, функціонально-

планувальні, естетичні, конструктивно-технічні, соціально-економічні та 

архітектурно-просторові. 
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Робоче середовище в офісних об’єктах, має забезпечувати просторову 

рівноправність співробітників, збереження здоров’я, безпеку і комфорт, умови для 

індивідуальної роботи, розвитку нових ідей. 

Поява коворкінг-центру стала логічним продовженням процесу еволюції 

робочого місця, а його дизайн зумовлюється технічним прогресом і новими 

соціокультурними завданнями, а також є своєрідним продовженням культурно-

художніх програм минулого.  

4. Факторами впливу на формування специфіки дизайну інтер’єру 

коворкінг-центру є: економічні та науково-технічні досягнення, суспільно-

політичні та соціокультурні події, феноменальні явища в художній культурі, 

психологічні особливості людини.  

Дизайн коворкінг-центру значно розширив предметні сфери дизайну, 

подолавши межі проєктно-художньої діяльності, ставши ціннісною естетичною, 

соціологічною, світоглядною та загальнофілософською концепцією сучасного 

способу життя. Він впливає на світосприйняття, настрій та працездатність 

особистості і розробляється з метою створення специфічної атмосфери відповідно 

до основних потреб відвідувачів та форми їх діяльності, реалізуючись завдяки 

схемі функціонального покращення, естетичного збагачення та поліпшення 

психології внутрішнього простору. В процесі формування реального середовища 

коворкінг-центру дизайнер синтезує візуальний, психологічний і діяльнісний 

контексти, декларуючи комплексність існування людини та її оточення. 

Середовищний підхід до проєктування дизайну інтер’єру коворкінг-

простору полягає у приділенні уваги та урахуванні потреб, звичок і переваг 

резидентів, прагненні покращити відповідність професійної особистості та 

навколишнього середовища, морального задоволення та емоційної прихильності 

до місця. Важливими елементами в процесі розробки дизайну інтер’єру 

коворкінг-центру є: відкритість, територіальність, доступ до особистих кімнат, 

гнучкість, інклюзивність, доступність, відчуття психологічної підтримки 

користувачів із боку простору та ін. 
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5. Унікальні дизайнерські підходи до проєктування інтер’єрів сучасних 

коворкінг-центрів посприяли їх позиціонуванню як сприятливих креативних 

робочих середовищ для роботи представників творчого класу. Наприклад, завдяки 

застосуванню системного підходу до проєктування, що передбачає урахування 

функціонально-технологічних та соціально-культурних факторів, досягається 

функціональність, художній образ, забезпечення необхідних умов для підвищення 

працездатності, зручність використання, безпека та естетичне задоволення від 

перебування у просторі коворкінг-центру та взаємодії з предметами.  

У контексті створення гармонійного середовищного простору коворкінг-

центрів діяльність дизайнера передбачає урахування психосоціальних (статус, 

персоналізація, конфіденційність), корпоративних (мобільність, стійкість, образ) 

та фізичних (баланс або кінестетика; запах; тактильні відчуття; слух; бачення; 

колір) аспектів. 

Основними принципами створення дизайну креативного середовища 

коворкінг-центру є: створення позитивного середовища, що викликає піднесений 

настрій; кожний об’єкт середовища коворкінг-центру, включно з будівлею, 

інтер’єром, елементами декору, видом із вікна та ін., повинен генерувати у 

людини радість, викликати приємні емоції та почуття; середовище повинно бути 

гнучким і легко адаптуватися до потреб конкретної людини; створення 

багатоваріантного середовища, що легко видозмінюється відповідно до моди та 

технічного прогресу; універсальність середовища; сприятливе спрощення будь-

яких комунікацій (транспортних, пішохідних, інженерно-технічних, 

інформаційних); ліквідування конфлікту між природним і техногенним 

середовищем; максимальна гуманізація механічних процесів праці.  

6. Факторами, сукупність яких визначає особливості формування об’єктів 

коворкінг-центру, є містобудівні, пов’язані з розміщенням коворкінг-центру в 

структурі міста (розміщення коворкінг-центру в планувальній структурі міста, 

розміщення у функціональній структурі міста – на територіях промислових, 

складських або ділових зонах, а також на територіях із багатофункціональною 

забудовою; розміщення в транспортній структурі міста; розмір території 
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коворкінг-центру; вплив природного ландшафту; параметри будівництва), та 

внутрішні фактори, що відображають правила організації бізнесу та специфіку 

діяльності коворкінгу (класифікація офісних будівель; розмір компаній-власників 

або компаній-орендаторів; умови власності; напрям діяльності компанії).  

Основними елементами об’єктів коворкінг-центру є робочі та загальні зони, 

допоміжні та технічні приміщення, особливості взаємодії яких визначає система 

внутрішніх функціональних зв’язків коворкінгу та прийнята програма соціальної 

відповідальності.  

Виявлено типові композиційні (компактна, структурна, лінійна) та 

застосовані планувальні схеми коворкінг-центру (коридорно-кабінетна, відкрита, 

комбінована, атріумна). Комбіноване планування коворкінг-центру відповідає 

здійсненню командної та індивідуальної роботи, організації зон вільного 

спілкування, гнучкості та можливості трансформації внутрішнього простору, 

економічне використання площі за умови виконання сучасних вимог комфорту.  

Формування дизайну інтер’єру відбувається відповідно до специфіки 

функціонального призначення середовища: надання робочого місця, простору для 

проведення презентації, конференції, проведення концертів і перегляду фільмів, 

арт-простору для проведення виставок та аукціонів, показу мод, відпочинку 

резидентів та ін. 

Аналіз дизайну інтер’єрів коворкінг-центрів в Україні засвідчив 

відповідність технічному рівню, соціально-економічним особливостям та 

культурним ідеалам постіндустріального суспільства.  

7. Значущість кольору в дизайні інтер’єру коворкінг-центру зумовлена його 

полісемантичністю (здатністю брати на себе і передавати не лише конкретні 

значення, але й значення відсторонені, ті, що належать до духовної сфери, 

емоційно забарвлені). У будь-якому предметному середовищі колір має знаковий 

характер і може нести різноманітні значення: колір як символ, як алегорія та 

метафора, як образ та як знак, проте стосовно дизайну інтер’єру коворкінг-

простору колір репрезентовано передусім як результат індивідуальної творчості 

художника, тобто колір-образ та як умовне кодування, тобто колір-знак. 
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Колористичне вирішення дизайну інтер’єру коворкінг-центру спрямоване 

на створення атмосфери, яка сприяє появі позитивних емоцій, надихає робітників 

на співробітництво та посилює продуктивність. Дослідження виявило, що багатим 

творчим джерелом формування художнього образу інтер’єру коворкінг-центру є 

архетипи, які задіюють образно-асоціативне мислення дизайнерів.  

Колористична складова не обмежується характерними гамами, що 

відповідають останнім тенденціям, – вона значно ширша і демонструє 

різновекторність дизайнерських пошуків. 

Ефективним способом розширити простір, задати відповідний стиль та 

позитивний настрій резидентів є прийом «гра кольору» (візуальному збільшенню 

простору сприяє використання в дизайні інтер’єру світлих кольорів; поглинанню 

світла, створенню візуально невеликого і затишного простору – темні кольори; 

при цьому тепло додають теплі кольори, а розслабленню сприяють зелений та 

синій). 

Інформативність кольору визначається на основі трьох параметрів: колірний 

тон (визначається довжиною світлової хвилі та прирівнюється до одного зі 

спектральних або неспектральних кольорів); насиченість (ступінь відмінності 

хроматичного кольору від рівного йому за яскравістю ахроматичного кольору); 

яскравість – відношення величини потоку світла, що відбивається від поверхні, до 

величини потоку світла, що потрапляє на неї. 

Колір здатен ілюзорно змінювати навколишній простір, візуально 

збільшувати або зменшувати пропорції і розміри предметів, глибину простору та 

перспективу, відповідно у процесі колористичного формоутворення дизайну 

інтер’єру основною є колірна форма, а її палітра та структура будується як 

система колірних контрастів різноманітної складності. 

У дизайні інтер’єру коворкінг-центру колір як знаковий зміст колірної 

форми є певним сигналом, який несе сенсову інформацію про об’єкт дизайну, що 

пов’язана з: функціонально-ергономічними та експлуатаційними особливостями 

об’єкта; конструктивно-технологічними особливостями; особливостями побудови 

його форми. У процесі взаємодії колірної форми з лінійною формою зазвичай 
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активно проявляється колірний контраст між об’єктом і фоном. Натомість із 

плоскінною формою колірні контрасти виконують композиційно-декоративну 

роль, організовуючи передусім структуру палітри колірної гармонії.  

Вплив окремого кольору на працездатність збільшується відповідно до 

розміру зайнятої ним поверхні, яскравості та насиченості, важливо розуміти, що 

далеко не кожен максимальний вплив кольору може бути позитивним (наприклад, 

теплі насичені кольори зазвичай асоціюються з важкістю і можуть викликати у 

людини відчуття втоми, а світлі – пробуджувати відчуття легкості, сприяючи 

підвищенню працездатності). У коворкінг-центрах, призначених для роботи, що 

пов’язана з точним сприйняттям кольору, перевага має надаватися оздобленню 

поверхонь інтер’єру ахроматичними кольорами (білий, чорний, відтінки сірого), 

оскільки в ахроматичному оточенні здатність ока розрізняти кольори значно 

вища, аніж у кольоровому. Натомість монотонне середовище для точної зорової 

роботи без вимог до розрізнення кольору, відсутність в інтер’єрі коворкінг-центру 

кольорових контрастів викликає пониження працездатності. 

8. Факторами впливу на формування та розвиток стилю в дизайні інтер’єру 

коворкінг-центру є: історико-культурні, культурно-релігійні, національно-

ідентифікаційні, регіонально-брендингові, природно-географічні, політичні, проте 

у процесі стилетворення найважливіше місце належить фактору впливу 

споживчої поведінки.  

Модними тенденціями сучасного інтер’єру коворкінг-простору є поєднання 

частин, колірних акцентів, простота у кольорі, формі, об’ємі та наповненні; великі 

простори та повітря в інтер’єрі. Це простежується в таких стилях інтер’єру, як 

лофт, мінімалізм, хайтек.  

На основі аналізу дизайну інтер’єрів коворкінг-центрів в Україні виявлено, 

що вітчизняні дизайнери тяжіють до вирішення зон коворкінг-просторів у стилях 

постмодернізм, ар-нуво, поп-арт, мінімалізм, хайтек, лаунж і лофт.  

Для концепції відкритого простору характерне вільне і плавне змішання 

стилів у дизайні інтер’єру (у багатьох коворкінг-центрах типовим є поєднання 

елементів стилю модерн, мінімалізм, хайтек і лофт). 
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Основними тенденціями дизайну інтер’єру ковокрінг-центрів є: еклектика 

(використовує ресурси історії та адаптується до сучасного використання), 

історизм (виступає за використання популярних в минулому стилів, історичних 

елементів, що відхилені сучасним рухом), орнаменталізм (в інтер’єрах 

використоуються кольорові відтінки, трафарети, шпалери, ущільнений контурний 

орнамент, фронтони, перемички, колони, фрески та молдінги), контекстуалізм 

(інтегрує існуюче навколишнє середовище з запропонованою новою структурою).  

На основі проведеного комплексного дослідження коворкінг-центрів на 

прикладі міст України доведено, що сучасний дизайн інтер’єру коворкінг-центру 

є гнучкою системою значень, яка відображає художні, соціокультурні та 

філософсько-естетичні уявлення суспільства перших двох десятиліть ХХІ ст.  

В контексті дизайну інтер’єру коворкінг-простору дизайнер формує 

переваги більшості резидентів центру для задоволення їх матеральних та 

духовних потреб. Від його творчості залежить напрямок розвитку споживацького 

попиту і водночас в розробленому ним інтер’єрі ковокрінг-центру відображується 

реальний рівень естетичного розвитку резидентів, домінуючі суспільні смаки, 

естетичні принципи сучасників та традиції національної культури.  

Соціокультурна значущість дизайну коворкінг-центру пов’язана з тим, що 

дизайнер, в мисленні якого відображаються всі фундаментальні цінності та 

процеси, якими живе суспільство, певною мірою формує суспільні смаки.  

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів розглянутої 

проблематики. Матеріали дисертаційної роботи відкривають перспективи для 

подальшого наукового дослідження тенденцій формування та розвитку дизайну 

інтер’єрів сучасних коворкінг-центрів в Україні, що передбачає розширення 

джерельної бази, залучення нових дизайнерських проєктів та поглиблене 

вивчення окремих аспектів.  
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ДОДАТОК Б 

 

Перелік ілюстрацій, представлених у дисертаційній роботі 

 

1. Рис. Б.1 (а, б). Larkin Administration Building by Frank Lloyd Wright. The first 

appearance of the open plan concept in 1903. 

2. Рис. Б.2 (а, б). Johnson Wax Building. The open workspace is a half-acre wide and 

21 feet in height. The Roof is supported by «mushroom columns» that is wide at the top 

and thins to nine inches at the bottom. 

3. Рис. Б.3. План-схема території «Коворкінг Платформа Леонардо».  

4. Рис. Б.4. План-схема території «Creative State of Arsenal». 

5. Рис. Б.5 (а, б). План-схема коворкінг-центру «Startup Depot». 

6. Рис. Б.6. Карта коворкінгів Києва. 

7. Рис. Б.7. Коридорно-кабінетне планування зони приватних офісів у коворкінг-

центрі «Creative Quarter» (Київ, БЦ Astarta). 

8. Рис. Б.8. Коворкінг-центр «Creative Quarter» (Київ, БЦ Gulliver). 

Відкритий простір. 

9. Рис. Б.9. Bazis Coworking. Приватний офіс для командної роботи.  

10. Рис. Б.10. Коворкінг-центр «Спейс». Вітальня.  

11. Рис. Б.11. Коворкінг-центрі «Creative Quarter» (Київ, БЦ Gulliver).  

12. Рис. Б.12. Коворкінг-центрі «Creative Quarter» (Київ, БЦ Astarta). Вітальня.  

13. Рис. Б.13. Коворкінг Платформа Леонардо. Оpen space.  

14. Рис. Б.14. Коворкінг Платформа Леонардо. Лаунж.  

15. Рис. Б.15. Ковокрінг Платформа Леонардо. Вільний стіл.  

16. Рис. Б.16. Ковокрінг Платформа Леонардо. Стіл, що резервується.  

17.Рис. Б.17 (а, б). Коворкінг-центр «Creative State of Arsenal», кімната для 

переговорів.  

18. Рис. Б.18. Коворкінг-центр «Creative State of Arsenal, - приватні офіси.  

19. Рис. Б.19. Коворкінг-центр «Creative State of Arsenal, - приватні офіси.  

20. Рис. Б.20. Коворкінг Платформа Арт-Завод. Дзен-кімната.  
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21. Рис. Б.21. Коворкінг-центр «Creative State of Arsenal». Кухня.  

22. Рис. Б.22. Ковокрінг Платформа Леонардо. Кухня.  

23. Рис. Б.23. Коворкінг-центр «tceh-office club» (Київ, Лук’янівка).  

24. Рис. Б.24. Коворкінг-центр «Startup Depot» (Львів). Кімната для відпочинку. 

25. Рис. Б.25 (а, б). Bazis Coworking. Відкритий простір.  

26. Рис. Б.26. Bazis Coworking. Лаунж зона.  

27. Рис. Б.27. Коворкінг Платформа Леонардо. Лаунж-зона.  

28. Рис. Б.28. Creative State of Dnipro. Приватний офіс для командної роботи.  

29. Рис. Б.29. Creative State of Dnipro. Приватний офіс для командної роботи.  

30. Рис. Б.30. Blockchain hub. Відкритий простір.  

31. Рис. Б.31. Blockchain hub. Приватний офіс для командної роботи. 

32. Рис. Б.32. Ковокрінг-ценр «BeeWorking» переговорна кімната.  

33. Рис. Б.33. Ковокрінг-ценр «BeeWorking». Приватний офіс.  

34. Рис. Б.34. Ковокрінг-ценр «BeeWorking». Кімната для активного відпочинку.  

35. Рис. Б.35. Ковокрінг-ценр «BeeWorking». Кімната для відпочинку. 

36. Рис. Б.36. Ковокрінг-ценр «BeeWorking». Кухня в стилі хай-тек. 

37. Рис. Б.37. Ковокрінг-ценр «BeeWorking». Голосіїв. 

38. Рис. Б.38. Creative State of Dnipro. Вільний простір.  

39. Рис. Б.39. «Creative State of Arsenal», фреска у стилі арт-нуво.  

40. Рис. Б.40. Коворкінг платформа Фортуна. Відкритий робочий простір.  

41. Рис. Б.41. Creative State of Dnipro. Лаунж. 

42. Рис. Б.42. Коворкінг-центр «True office».  

43. Рис. Б.43 (а, б). Коворкінг-центр «tceh perk – office space club» (Київ, 

Грушевського). Лаунж-зона.  
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ДОДАТОК В 

 

Альбом ілюстрацій 

 
Рис. Б.1-а. Larkin Administration Building by Frank Lloyd Wright. The first 

appearance of the open plan concept in 1903. URL: 

https://www.caddownloadweb.com/product/larkin-building-frank-lloyd-wright/  

http://insideinside.org/project/larkin-adminstration-building-1906/ 

(дата звернення: 04.11.2021).  

 

 

Рис. Б.1-б. Larkin Administration Building by Frank Lloyd Wright. The first 

appearance of the open plan concept in 1903. URL: 

https://www.caddownloadweb.com/product/larkin-building-frank-lloyd-wright/  

http://insideinside.org/project/larkin-adminstration-building-1906/ 

(дата звернення: 04.11.2021).  
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Рис. Б.2-а. Johnson Wax Building. The open workspace is a half-acre wide and 21 feet 

in height. The Roof is supported by “mushroom columns” that is wide at the top and 

thins to nine inches at the bottom. URL: 

https://moodle2.units.it/pluginfile.php/197761/mod_resource/content/1/Wrights%20Mu

shroom%20Column.pdf (дата звернення: 04.11.2021). 

 

 

Рис. Б.2-б. Johnson Wax Building. The open workspace is a half-acre wide and 21 feet 

in height. The Roof is supported by «mushroom columns» that is wide at the top and 

thins to nine inches at the bottom. URL: 

https://moodle2.units.it/pluginfile.php/197761/mod_resource/content/1/Wrights%20Mu

shroom%20Column.pdf (дата звернення: 04.11.2021). 
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Рис. Б.3. План-схема території «Коворкінг Платформа Леонардо». 

https://coworkingplatforma.com/images/45ee7/ea9ab/013cc68be2bb1.pdf (дата 

звернення: 04.11.2021). 

 

Рис. Б.4. План-схема території «Creative State of Arsenal» 

https://narcosis-css.ru/raznoe-2/kovorking-plan-kovorking-biznes-plan-sovety.html 

(дата звернення: 04.12.2021). 

https://narcosis-css.ru/raznoe-2/kovorking-plan-kovorking-biznes-plan-sovety.html
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Рис. Б.5-а. План-схема коворкінг-центру «Startup Depot». URL : 

https://startupdepot.lviv.ua/orenda-ofisu-u-lvovi-dlya-roboti-v-zadovolennya/  

https://startupdepot.lviv.ua/?gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-

c3Act26nI3EnufRhd7uqtUxOR4l2ZVCatThYMZQHCr2bYPKZsCP9ERoCYj8QAvD_

BwE (дата звернення: 04.12.2021). 

 

 
Рис. Б.5-б. План-схема коворкінг-центру «Startup Depot». URL : 

https://startupdepot.lviv.ua/orenda-ofisu-u-lvovi-dlya-roboti-v-zadovolennya/  

https://startupdepot.lviv.ua/?gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-

c3Act26nI3EnufRhd7uqtUxOR4l2ZVCatThYMZQHCr2bYPKZsCP9ERoCYj8QAvD_

BwE (дата звернення: 04.12.2021). 

https://startupdepot.lviv.ua/?gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-c3Act26nI3EnufRhd7uqtUxOR4l2ZVCatThYMZQHCr2bYPKZsCP9ERoCYj8QAvD_BwE
https://startupdepot.lviv.ua/?gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-c3Act26nI3EnufRhd7uqtUxOR4l2ZVCatThYMZQHCr2bYPKZsCP9ERoCYj8QAvD_BwE
https://startupdepot.lviv.ua/?gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-c3Act26nI3EnufRhd7uqtUxOR4l2ZVCatThYMZQHCr2bYPKZsCP9ERoCYj8QAvD_BwE
https://startupdepot.lviv.ua/?gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-c3Act26nI3EnufRhd7uqtUxOR4l2ZVCatThYMZQHCr2bYPKZsCP9ERoCYj8QAvD_BwE
https://startupdepot.lviv.ua/?gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-c3Act26nI3EnufRhd7uqtUxOR4l2ZVCatThYMZQHCr2bYPKZsCP9ERoCYj8QAvD_BwE
https://startupdepot.lviv.ua/?gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-c3Act26nI3EnufRhd7uqtUxOR4l2ZVCatThYMZQHCr2bYPKZsCP9ERoCYj8QAvD_BwE
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Рис. Б.6. Карта коворкінгів Києва. URL: https://www.coworking.com.ua/ (дата 

звернення: 03.12.2021). 

 

Рис. Б.7. Коридорно-кабінетне планування зони приватних офісів у коворкінг-

центрі «Creative Quarter» (Київ, БЦ Astarta). URL: 

https://creativequarter.net/ru/?gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-

cyRI5itdvtkcQnyT-

fQQGN0Zv3vXPRGItCjetCs__SU0c1w111HEKRoC2DsQAvD_BwE (дата 

звернення: 03.12.2021). 

https://www.coworking.com.ua/
https://creativequarter.net/ru/?gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-cyRI5itdvtkcQnyT-fQQGN0Zv3vXPRGItCjetCs__SU0c1w111HEKRoC2DsQAvD_BwE
https://creativequarter.net/ru/?gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-cyRI5itdvtkcQnyT-fQQGN0Zv3vXPRGItCjetCs__SU0c1w111HEKRoC2DsQAvD_BwE
https://creativequarter.net/ru/?gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-cyRI5itdvtkcQnyT-fQQGN0Zv3vXPRGItCjetCs__SU0c1w111HEKRoC2DsQAvD_BwE
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Рис. Б.8. Коворкінг-центрі «Creative Quarter» (Київ, БЦ Gulliver). Відкритий 

простір. URL: https://creativequarter.net/ru/ (дата звернення: 03.12.2021). 

 

 

Рис. Б.9. Bazis Coworking. Приватний офіс для командної роботи. URL: 

https://www.bazis.org.ua/#pictures (дата звернення: 03.12.2021). 

https://creativequarter.net/ru/
https://www.bazis.org.ua/#pictures
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Рис. Б.10. Коворкінг-центр «Спейс». Вітальня. URL : 

https://www.coworker.com/ukraine/kyiv/spaces-kiev-maidan-plaza (дата звернення: 

14.01.2022). 

 

 
Рис. Б.11. Коворкінг-центрі «Creative Quarter» (Київ, БЦ Gulliver). Вітальня. 

URL: 

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x40d4cf787d877595%3A0xa45c3755

bedd55c3!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2

FAF1QipPeVkqAkPrM278TWq7RI13FG5IBPjmn1g93SCDm%3Dw130-h87-n-

k-

no!5zwqtDcmVhdGl2ZSBRdWFydGVywrsgKNCa0LjRl9CyLCDQkdCmIEd1b

GxpdmVyIC0g0J_QvtC40YHQuiDQsiBHb29nbGU!15sCgIgAQ&imagekey=!1e

10!2sAF1QipPeVkqAkPrM278TWq7RI13FG5IBPjmn1g93SCDm&hl=ru (дата 

звернення: 14.01.2022). 

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x40d4cf787d877595%3A0xa45c3755bedd55c3!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPeVkqAkPrM278TWq7RI13FG5IBPjmn1g93SCDm%3Dw130-h87-n-k-no!5zwqtDcmVhdGl2ZSBRdWFydGVywrsgKNCa0LjRl9CyLCDQkdCmIEd1bGxpdmVyIC0g0J_QvtC40YHQuiDQsiBHb29nbGU!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPeVkqAkPrM278TWq7RI13FG5IBPjmn1g93SCDm&hl=ru
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x40d4cf787d877595%3A0xa45c3755bedd55c3!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPeVkqAkPrM278TWq7RI13FG5IBPjmn1g93SCDm%3Dw130-h87-n-k-no!5zwqtDcmVhdGl2ZSBRdWFydGVywrsgKNCa0LjRl9CyLCDQkdCmIEd1bGxpdmVyIC0g0J_QvtC40YHQuiDQsiBHb29nbGU!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPeVkqAkPrM278TWq7RI13FG5IBPjmn1g93SCDm&hl=ru
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x40d4cf787d877595%3A0xa45c3755bedd55c3!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPeVkqAkPrM278TWq7RI13FG5IBPjmn1g93SCDm%3Dw130-h87-n-k-no!5zwqtDcmVhdGl2ZSBRdWFydGVywrsgKNCa0LjRl9CyLCDQkdCmIEd1bGxpdmVyIC0g0J_QvtC40YHQuiDQsiBHb29nbGU!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPeVkqAkPrM278TWq7RI13FG5IBPjmn1g93SCDm&hl=ru
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x40d4cf787d877595%3A0xa45c3755bedd55c3!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPeVkqAkPrM278TWq7RI13FG5IBPjmn1g93SCDm%3Dw130-h87-n-k-no!5zwqtDcmVhdGl2ZSBRdWFydGVywrsgKNCa0LjRl9CyLCDQkdCmIEd1bGxpdmVyIC0g0J_QvtC40YHQuiDQsiBHb29nbGU!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPeVkqAkPrM278TWq7RI13FG5IBPjmn1g93SCDm&hl=ru
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x40d4cf787d877595%3A0xa45c3755bedd55c3!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPeVkqAkPrM278TWq7RI13FG5IBPjmn1g93SCDm%3Dw130-h87-n-k-no!5zwqtDcmVhdGl2ZSBRdWFydGVywrsgKNCa0LjRl9CyLCDQkdCmIEd1bGxpdmVyIC0g0J_QvtC40YHQuiDQsiBHb29nbGU!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPeVkqAkPrM278TWq7RI13FG5IBPjmn1g93SCDm&hl=ru
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x40d4cf787d877595%3A0xa45c3755bedd55c3!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPeVkqAkPrM278TWq7RI13FG5IBPjmn1g93SCDm%3Dw130-h87-n-k-no!5zwqtDcmVhdGl2ZSBRdWFydGVywrsgKNCa0LjRl9CyLCDQkdCmIEd1bGxpdmVyIC0g0J_QvtC40YHQuiDQsiBHb29nbGU!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPeVkqAkPrM278TWq7RI13FG5IBPjmn1g93SCDm&hl=ru
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x40d4cf787d877595%3A0xa45c3755bedd55c3!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPeVkqAkPrM278TWq7RI13FG5IBPjmn1g93SCDm%3Dw130-h87-n-k-no!5zwqtDcmVhdGl2ZSBRdWFydGVywrsgKNCa0LjRl9CyLCDQkdCmIEd1bGxpdmVyIC0g0J_QvtC40YHQuiDQsiBHb29nbGU!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPeVkqAkPrM278TWq7RI13FG5IBPjmn1g93SCDm&hl=ru
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Рис. Б.12. Коворкінг-центрі «Creative Quarter» (Київ, БЦ Astarta). Вітальня. 

URL: https://creativequarter.net/ru/location/cq2-astarta/ (дата звернення: 

14.01.2022). 

 

 
Рис. Б.13. Коворкінг Платформа Леонардо. Оpen space. URL: https://my-

kiev.com/catalog/kovorking-platforma-bts-leonardo.html (дата звернення: 

14.01.2022). 

https://creativequarter.net/ru/location/cq2-astarta/
https://my-kiev.com/catalog/kovorking-platforma-bts-leonardo.html
https://my-kiev.com/catalog/kovorking-platforma-bts-leonardo.html
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Рис. Б.14. Коворкінг Платформа Леонардо. Лаунж. URL: 

https://www.coworker.com/ukraine/kyiv/coworking-platforma-leonardo (дата 

звернення: 14.01.2022). 

 

 

Рис. Б.15. Коворкінг Платформа Леонардо. Вільний стіл. URL: 

https://www.coworking.com.ua/coworking-platforma-leonardo (дата звернення: 

14.01.2022). 

https://www.coworker.com/ukraine/kyiv/coworking-platforma-leonardo
https://www.coworking.com.ua/coworking-platforma-leonardo
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Рис. Б.16. Коворкінг Платформа Леонардо. Стіл, що резервується. URL: 

https://www.coworking.com.ua/coworking-platforma-leonardo (дата звернення: 

14.01.2022). 

 

 

Рис. Б.17-а. Коворкінг-центр «Creative State of Arsenal», кімната для переговорів. 

URL: https://creativestates.net/arsenal-

ua?utm_source=coworkingcomua&utm_medium=refferal&utm_campaign=arsenal 

(дата звернення: 14.01.2022). 

https://www.coworking.com.ua/coworking-platforma-leonardo
https://creativestates.net/arsenal-ua?utm_source=coworkingcomua&utm_medium=refferal&utm_campaign=arsenal
https://creativestates.net/arsenal-ua?utm_source=coworkingcomua&utm_medium=refferal&utm_campaign=arsenal
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Рис. Б.17-б. Коворкінг-центр «Creative State of Arsenal», кімната для переговорів. 

URL: https://creativestates.net/arsenal-

ua?utm_source=coworkingcomua&utm_medium=refferal&utm_campaign=arsenal 

(дата звернення: 14.01.2022). 

 

  

Рис. Б.18. Коворкінг-центр «Creative State of Arsenal – приватні офіси. URL: 

https://creativestates.net/arsenal-

ua?utm_source=coworkingcomua&utm_medium=refferal&utm_campaign=arsenal 

(дата звернення: 14.01.2022). 

https://creativestates.net/arsenal-ua?utm_source=coworkingcomua&utm_medium=refferal&utm_campaign=arsenal
https://creativestates.net/arsenal-ua?utm_source=coworkingcomua&utm_medium=refferal&utm_campaign=arsenal
https://creativestates.net/arsenal-ua?utm_source=coworkingcomua&utm_medium=refferal&utm_campaign=arsenal
https://creativestates.net/arsenal-ua?utm_source=coworkingcomua&utm_medium=refferal&utm_campaign=arsenal
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Рис. Б.19. Коворкінг-центр «Creative State of Arsenal, - приватні офіси. URL: 

https://creativestates.net/arsenal-

ua?utm_source=coworkingcomua&utm_medium=refferal&utm_campaign=arsenal 

(дата звернення: 14.01.2022). 

 

 
Рис. Б.20. Коворкінг Платформа Арт-Завод. Дзен-кімната. URL: 

https://coworkingplatforma.com/ua/kyiv/platforma-art-zavod/#gallery-30 (дата 

звернення: 14.01.2022). 

https://creativestates.net/arsenal-ua?utm_source=coworkingcomua&utm_medium=refferal&utm_campaign=arsenal
https://creativestates.net/arsenal-ua?utm_source=coworkingcomua&utm_medium=refferal&utm_campaign=arsenal
https://coworkingplatforma.com/ua/kyiv/platforma-art-zavod/#gallery-30
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Рис. Б.21. Коворкінг-центр «Creative State of Arsenal». Кухня. URL: 

https://www.coworking.com.ua/creative-state-of-arsenal (дата звернення: 

14.01.2022). 

 

 
Рис. Б.22. Коворкінг Платформа Леонардо. Кухня. URL: 

https://www.coworking.com.ua/coworking-platforma-leonardo (дата звернення: 

14.01.2022). 

https://www.coworking.com.ua/creative-state-of-arsenal
https://www.coworking.com.ua/coworking-platforma-leonardo
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Рис. Б.23. Коворкінг-центр «tceh-office club» (Київ, Лук’янівка). URL : 

https://www.coworking.com.ua/tceh-lukyanivska (дата звернення: 14.01.2022). 

 

 
Рис. Б.24. Коворкінг-центр «Startup Depot» (Львів). Кімната для відпочинку. URL: 

https://www.coworking.com.ua/startup-depot (дата звернення: 14.01.2022). 

https://www.coworking.com.ua/tceh-lukyanivska
https://www.coworking.com.ua/startup-depot
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Рис. Б.25-а. Bazis Coworking. Відкритий простір. URL: 

https://www.bazis.org.ua/#pictures (дата звернення: 14.01.2022). 

 

 
Рис. Б.25-б. Bazis Coworking. Відкритий простір. URL: 

https://www.bazis.org.ua/#pictures (дата звернення: 14.01.2022). 

 

https://www.bazis.org.ua/#pictures
https://www.bazis.org.ua/#pictures
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Рис. Б.26. Bazis Coworking. Лаунж зона. URL: https://www.bazis.org.ua/#pictures 

(дата звернення: 14.01.2022). 

 

 
Рис. Б.27. Коворкінг Платформа Леонардо. Лаунж-зона. URL: 

https://www.coworking.com.ua/coworking-platforma-leonardo (дата звернення: 

14.01.2022). 

https://www.bazis.org.ua/#pictures
https://www.coworking.com.ua/coworking-platforma-leonardo
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Рис. Б.28. Creative State of Dnipro. Приватний офіс для командної роботи. URL: 

https://creativestates.net/dnipro-ua (дата звернення: 18.01.2022). 

 

 
Рис. Б.29. Creative State of Dnipro. Приватний офіс для командної роботи. URL: 

https://creativestates.net/dnipro-ua (дата звернення: 18.01.2022). 

https://creativestates.net/dnipro-ua
https://creativestates.net/dnipro-ua


201 
 

 
Рис. Б.30. Blockchain hub. Відкритий простір. URL: 

https://funtime.kiev.ua/kreativnie-prostranstva/blockchain-hub (дата звернення: 

18.01.2022). 

 

 
Рис. Б.31. Blockchain hub. Приватний офіс для командної роботи. URL: 

https://funtime.kiev.ua/kreativnie-prostranstva/blockchain-hub (дата звернення: 

18.01.2022). 

https://funtime.kiev.ua/kreativnie-prostranstva/blockchain-hub
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Рис. Б.32. Ковокрінг-ценр «BeeWorking». Переговорна кімната. 

URL:https://beeworking.ua/ru/gallery-community/ (дата звернення: 18.01.2022). 

 

 
Рис. Б.33. Коворкінг-ценр «BeeWorking». Приватний офіс. URL: 

https://beeworking.ua/ru/gallery-community/ (дата звернення: 18.01.2022). 

 

 

https://beeworking.ua/ru/gallery-community/
https://beeworking.ua/ru/gallery-community/
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Рис. Б.34. Коворкінг-ценр «BeeWorking». Кімната для активного відпочинку. 

URL: https://beeworking.ua/ru/gallery-community/ (дата звернення: 18.01.2022). 

 

 
Рис. Б.35. Коворкінг-центр «BeeWorking». Кімната для відпочинку . URL: 

https://beeworking.ua/ru/gallery-community/ (дата звернення: 18.01.2022). 

https://beeworking.ua/ru/gallery-community/
https://beeworking.ua/ru/gallery-community/
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Рис. Б.36. Коворкінг-центр «BeeWorking». Кухня в стилі хай-тек . URL: 

https://beeworking.ua/ru/gallery-community/ (дата звернення: 18.01.2022). 

 

 
Рис. Б.37. Коворкінг-ценр «BeeWorking». Голосіїв. URL: 

https://beeworking.ua/ru/gallery-community/ (дата звернення: 18.01.2022). 

 

https://beeworking.ua/ru/gallery-community/
https://beeworking.ua/ru/gallery-community/
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Рис. Б.38. Creative State of Dnipro. Вільний простір. URL: 

https://creativestates.net/dnipro-ua (дата звернення: 18.01.2022). 

 

 
Рис. Б.39. «Creative State of Arsenal», фреска у стилістиці, близькій ар нуво. URL: 

https://creativestates.net/arsenal-ua (дата звернення: 18.01.2022). 

 

https://creativestates.net/dnipro-ua
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Рис. Б.40. Коворкінг платформа Фортуна. Відкритий робочий простір. URL: 

https://www.coworking.com.ua/coworking-platforma-fortuna (дата звернення: 

18.01.2022). 

 

 
Рис. Б.41. Creative State of Dnipro. Лаунж. URL: https://creativestates.net/dnipro-

ua?utm_source=coworkingcomua&utm_medium=refferal&utm_campaign=dnipro 

(дата звернення: 18.01.2022). 

https://www.coworking.com.ua/coworking-platforma-fortuna
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Рис. Б.42. Коворкінг-центр «True office». URL: https://www.coworking.com.ua/true-

office (дата звернення: 18.01.2022). 

 

 

Рис. Б.43-а. коворкінг-центр «tceh perk – office space club» (Київ, вул. 

Грушевського). Лаунж-зона URL: https://tceh.com.ua/ (дата звернення: 

18.01.2022). 
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Рис. Б.43-б. коворкінг-центр «tceh perk – office space club» (Київ, вул. 

Грушевського). Лаунж-зона URL: https://tceh.com.ua/ (дата звернення: 

18.01.2022). 

 


