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КОЛОНКА  ГОЛОВНОГО  РЕДАКТОРА

Немає такої зовнішньої форми, якою 
би вона  не була дивною і навіть 
фантастичною,  до якої не привчила б нас 
мода і яку б ми не  знайшли приємною 
внаслідок звички.  

Адам Сміт

Сьогодні вперше на обкладинці нашого журналу «Легка 
промисловість» з’явилася ще одна назва – «Індустрія 
моди». Хотілось би пояснити причини такої інновації. 
В умовах інтернаціоналізації освіти і науки та глобалізаційних 
процесів активізується партнерство і співробітництво з 
різними країнами та науковими організаціями, студенти й 
викладачі за програмами обміну мають можливість відвідувати 
споріднені вищі навчальні заклади в різних куточках світу. Ті, 
хто спілкується із зарубіжними колегами, які працюють у галузі 
наукових досліджень та освітньої діяльності у сфері індустрії 
моди, часто мають проблеми з професійною комунікацією, 
зумовленими розбіжностями в науковій термінології. 

Ми звикли вживати термін легка промисловість. Поняття 
light industry (легка промисловість) не має аналогів у 
міжнародній лексиці, а тому є незрозумілим для іноземного 
вченого, освітянина, працедавця. На означення того, що 
ми називаємо легка промисловість (термінологія планово-
адміністративної економіки – спадок від СРСР), у ринкових 
суспільствах використовується термін fashion industry 
(індустрія моди).

Чому індустрія, а не промисловість, чому мода? 
Пропонуємо здійснити невеличкий лінгвістичний екскурс, 
який не буде зайвим для розуміння сутності питання, про яке 
мовиться.

В українській мові поняття індустрія та промисловість часто 
використовують як синоніми. У ринковій економіці під 
поняттям індустрія (industry) розуміють галузь економіки, 
сферу діяльності, що включає виробництво та збут товарів 
і послуг, а також охоплює суміжні сектори та споживчу 
аудиторію. Індустрія моди (в Україні – легка промисловість) 
за міжнародною класифікацією виробничих галузей – це: 
текстиль і вироби з нього; одяг і хутро; шкіряні вироби і 
взуття. Існують різні класифікації галузей економіки, але 
найбільш важливим класифікаційним критерієм є основна 
економічна діяльність статистичної одиниці («галузь 
виробництва»). Це Міжнародна стандартна промислова 
класифікація (ІSIC) і статистична класифікація видів 
економічної діяльності у Європейському співтоваристві 
(NACE). В Україні використовується національна система 
кваліфікації виробничих галузей, яка відрізняється від 
зазначених.

Нині офіційна статистика оперує термінологічним поняттям 
вид економічної діяльності згідно з Класифікатором видів 
економічної діяльності КВЕД. За даними статистичних 
спостережень, легка промисловість України (індустрія моди) 
об’єднує 23 види економічної діяльності (згідно з КВЕД), які 
згруповано у три основні розділи: 
• текстильне виробництво (ткацьке виробництво, виробництво 
трикотажного полотна, килимів, канатів, мотузок, нетканих 
матеріалів, інших текстильних виробів, крім одягу, тощо);
• виробництво одягу (виробництво одягу зі шкіри, виробництво 
робочого, спіднього, верхнього одягу та аксесуарів, 
виготовлення виробів із хутра, виробництво трикотажного і 
в’язаного одягу, панчішно-шкарпеткових виробів тощо);
• виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
(виробництво взуття, дублення і оздоблення шкіри, вичинка 
і фарбування хутра, виробництво дорожніх виробів, сумок 
тощо).

Крім того, до галузі відноситься також виробництво 
іграшок, фурнітури, столового посуду та ін.

Отже, як бачимо, легка промисловість виготовляє 
предмети споживання. На сучасному ринку 
споживання відслідковується стійка тенденція до 
поєднання легкої промисловості (товарів народного 
вжитку) і креативності ідей сучасних дизайнерів. Таким 
чином відбувається перехід від легкої промисловості 
(у розумінні виробничих колективів – ланок 
народногосподарського комплексу колишнього СРСР) 
до індустрії моди, основною метою якої є виготовлення 
й продаж модних товарів на споживчому ринку. 

До початку XXI ст. поняття індустрія широко 
застосовувалося,   використовувалося стосовно будь-
якої галузі виробництва, як-от: металургії, дозвілля, 
виробництва продуктів харчування, шоу-бізнесу тощо. 
Нині спостерігаємо збільшення понять, на означення 
яких використовується цей термін. Сьогодні вже 
працюють: індустрія технологій; індустрія нанотехнологій 
(наноіндустрія); біоіндустрія; будівельна індустрія; 
індустрія туризму (туріндустрія); готельна індустрія; 
індустрія дозвілля; кіноіндустрія (індустрія кіно); рекламна 
індустрія; індустрія моди (індустрія краси); музична 
індустрія та ін. 

Термін fashion industry використовується для позначення 
численних індустрій та сфери послуг, які об’єднують 
мільйони людей на міжнародному ринку. Із цим поняттям 
цілком закономірно переплетений феномен моди. Слово 
мода стосується величезної кількості різних продуктів і 
послуг. Адже мода впливає на наші поняття про прекрасне. 
Вона – постійний атрибут життя людини: від ярлика 
на одязі до мобільного телефону. Модні речі (йдеться 
не тільки про одяг) – спосіб демонстрації соціального 
статусу, індивідуальності. Це засіб самовираження 
людини чи групи людей. 

Однак, повернувшись у термінологічну площину, 
робимо висновок про те, що поняття мода та індустрія 
не випадково поєднані в одне словосполучення. 
Мода (від фр. мode – міра, образ, спосіб, правило, 
розпорядження) – тимчасова популярність певного стилю 
в якій-небудь сфері життя або культури. Вона визначає 
стиль або тип одягу, ідей, поведінки, етикету, способу 
життя, мистецтв, літератури, кухні, архітектури, розваг і 
т. п., який популярний у суспільстві в певний період часу. 

Індустрія моди – це певний сектор економіки, що 
включає в себе виробництво та збут товарів (у т. ч. послуг 
як продукту), суміжні сектори і споживача. Отже, немає 
сумніву, що обидва ці поняття можуть розглядатися як 
потужні суспільні чинники та елементи не лише світової 
економіки, а насамперед як складники світової культури. Є 
ще одна риса, яка поєднує індустрію та моду. Це – людина. 
Без її праці, натхнення, фантазії, цілеспрямованості, 
бажань і потреб ні мода, ні її індустрія не існували б. 
Важко визначити істотні чинники розвитку індустрії моди. 
Це прагматизм чи потяг до прекрасного? Бажання бути 
не таким, як усі, чи жадоба до грошей та матеріальних 
благ? Прагнення виявити свою індивідуальність чи спроба 
привернути увагу до проблем людства (або, навпаки, 
відвернути від них)? Це спосіб національної ідентифікації 
«свій – чужий» чи джерело національної пам’яті? Усі ці 
чинники могли бути і є рушіями не лише піднесення самої 
індустрії моди, а й суспільного розвитку. 

Знайти відповіді на ці та інші питання можна під час 
наукового чи суспільного дискурсу. Тому пропонуємо 
залучитися до вирішення цікавих питань щодо розвитку 
індустрії моди, розроблення нової української термінології 
у цій галузі, інших творчих починань. Нехай це будуть 
наукові розвідки, дослідження, натхненні есе про світ 
моди та людину в ньому, сучасні технології – увесь 
широкий світ читачів і дописувачів нашого журналу.

Головний редактор, ректор КНУТД
 І.М. Грищенко

Шановні читачі журналу 
«Легка промисловість»!
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Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана
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Глава Уряду про перспективи 
легкої промисловості: 

‘Галузь має потенціал росту і 
формування до 2% ВВП

Легка промисловість 
України сьогодні має 
значний потенціал росту, і 
в найближчий перспективі 
здатна формувати до 2% 
національної економіки. 
Про це сказав Прем’єр-
міністр України Володимир 
Гройсман, ознайомившись 
з потужностями одного з 
найбільших підприємств 
вітчизняного легпрому 
– камвольно-суконної
компанії «Чексіл» в 
Чернігові.

«Якщо в 90-х роках 
говорили про те, що 
наша якість гірша, 
то сьогодні наші 
легковики поста-
чають продукт не 
тільки на внутрішній 
ринок, але й за кордон. 
При цьому це галузь 
з високою часткою 
доданої вартості у 
виробництві, - сказав 
Глава Уряду. - Сьогодні 
ми проведемо форум 
з питань розвитку 
легкої промисловості, 
визначимо проблеми і 
напрямки допомоги з 
боку держави».  

Глава Уряду підкреслив, що вже зараз очевидно: легпрому потрібна 
технічна модернізація, зміна системи підготовки кадрів та допомога 
в освоєнні внутрішнього та зовнішніх ринків.

«Внутрішній ринок – це більше 100 млрд грн. Колосальний потенціал. 
А що стосується технічної модернізації, то треба створити умови, аби 
підприємства могли завозити сучасне обладнання. Для цього треба 
створити окремі умови», - зазначив Глава Уряду.

Він додав, що вже найближчими тижнями в Уряді відбудеться спеціальна 
зустріч, де урядовці та представники легпрому більш детально 
проговорять питання митних процедур, створення сприятливого 
клімату та шляхи подолання так званого сірого імпорту, який стає 
суттєвим бар’єром для розвитку вітчизняної легкої промисловості.

«У 2016 році – вперше за останні 5 років – легка промисловість 
продемонструвала ріст. Питома вага легпрому в ВВП країни – трохи 
більше 1%. Але потенціал до зростання – до 2%», - підкреслив Глава 
Уряду.

Він запевнив, що питання допомоги в експорті теж у центрі уваги. «Для 
цього (допомоги бізнесу) ми створили Офіс з просування експорту, 
для цього працюємо з багатьма країнами щодо запровадження зон 
вільної торгівлі», - додав Прем’єр-міністр. 

Департамент інформації та 
комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ
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«Укрлегпром: промисловий діалог з Урядом» - секторальний 
форум бізнесу легкої промисловості, ініційований Асоціацією 
«Укрлегпром» спільно з Українським союзом промисловців 
і підприємців, відбувся 8 червня 2017 року у Чернігові в 
приміщенні Чернігівської ОДА. Зауважимо, що за останні 10 
років це друга галузева зустріч на такому рівні (ВАТ «Текстерно» 
у липні 2007р.).

У роботі Форуму взяли участь: Прем’єр-міністр України 
В.Б.Гройсман, Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр 
економічного розвитку і торгівлі С.І.Кубів, Міністр соціальної 
політики А.О.Рева, заступник Міністра фінансів С.М.Марченко, 
заступник Міністра освіти Р.В.Греба, в.о.Голови Держслужби 
зайнятості В.О.Ярошенко, Президент УСПП А.К.Кінах, Голова 
Чернігівської ОДА В.П.Куліч, Чернігівський міський голова 
В.А.Атрошенко, представники Нацгвардії України МВС, 
Міністерства оборони, а також широке коло керівників 
провідних галузевих підприємств Чернігівщини та 15 областей 
України, організацій, учбових закладів, представників 
місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій, 
національних та місцевих ЗМІ.

Губернатор Чернігівської області 
В.П.Куліч представив промисловий 
потенціал регіону, зазначивши, що 
легка промисловість завжди була 
базовою для розвитку області. Нині 
Чернігівщина займає 7 місце за 
обсягами реалізованої продукції 
легкої промисловості України. 

У Чернігові розташовано ПрАТ 
«КСК «Чексіл» - потужне текстильне 
виробництво вовняних тканин, на 
якому раніше працювало більше 11 
тис.чол., нині – понад 600 чоловік. 
Загалом в області працює більше 
50 підприємств, на яких зайнято 
понад 4 тис. чоловік. Є потенціал 
для нарощування виробництва 
асортименту тканин пальтової та 
костюмної груп, взуття, швейних 
виробів.

Президент-голова правління 
Асоціації «Укрлегпром» Т.Л.Ізовіт 
- модератор Форуму - привітала 
працівників легкої промисловості 
України з професійним святом, 
подякувала Прем’єр-міністру 
України, членам Уряду і місцевій 
владі за зустріч у форматі 
прямого діалогу галузевого 
бізнесу із владою з обговорення 
актуальних питань і перспектив 
розвитку індустрії та презентувала 
поточний стан і потенціал легкої 
промисловості, зупинилася
на основних перешкодах, що 
стримують ефективний розвиток 
галузі (презентація додається). 

Тетяна Ізовіт висловила сподівання, 
що дана зустріч започаткує 
постійний конструктивний діалог 
легкої промисловості з Урядом і дасть 
поштовх реалізації першочергових 
заходів стратегічного розвитку 
галузі, спрямованих на кадрову 
і технологічну модернізацію, 
детінізацію ринку, конкуренцію, 
залучення інвестицій, впро-
вадження інновацій, популяризацію 
продукції легкої промисловості в 
Україні і в світі.

Прем’єр-міністр України зауважив наполегливість Української 
асоціації підприємств легкої промисловості у необхідності 
секторальної зустрічі бізнесу із владою, з огляду на те, що це 
галузь, яка має особливо важливе значення для національної 
економіки. Володимир Гройсман з приємністю відзначив, що 
у складних економічних умовах легка промисловість змогла 
стабілізувати виробництво та відновити його нарощування у 
2016-2017 рр. Завдання Уряду створити сприятливі умови для 
розвитку національної економіки, і в т.ч. легкої промисловості, 
як галузі, що має серйозний потенціал у виробництві товарів 
з високою доданою вартістю для внутрішнього та зовнішніх 
ринків. Передусім, необхідно посилити конкурентність продукції 
на внутрішньому ринку, попрацювати над спрощенням митних 
процедур, вартістю імпорту, зупинити контрабанду. Прем’єр-
міністр відмітив, що хотів би від представників бізнесу з місць 
почути про конкретні проблеми та пропозиції щодо їх вирішення, 
підкресливши, що Уряд готовий підтримати те, що в їхніх силах. 
Потрібно відновлювати нашу легку промисловість. Розвиток 
національної промисловості один з пріоритетів КМУ, що є 
запорукою економічного зростання і благополуччя населення.
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Президент УСПП А.К.Кінах наголосив, що саме 
в режимі діалогу уряду і організацій, асоціацій 
бізнесу вдасться поновити сучасну промислову 
політику, перейти до економічного росту. Легка 
промисловість з її доброю виробничою базою, 
встановленими традиціями, швидким обігом 
капіталу може стати флагманом індустріального 
зростання. Потрібне саме державне сприяння у 
вирішенні питань модернізації галузі, адаптації до 
стандартів і регламентів ЄС, розширення експорту, 
доступу виробників до фінансових, кредитних 
ресурсів, підготовки кваліфікованих кадрів.

У ході промислового діалогу О.М.Барсук ПП 
«Ярослав», І.М.Кістечко ТОВ «Возко», А.М.Лаврик 
ТОВ «Таланлегпром», О.О.Сергеєва ПрАТ 
«Астра-Люкс», О.Б.Соколовський група компаній 
«Текстиль-Контакт», Є.М.Дирдін ПрАТ «Санта-
Україна», В.В.Шитіков ПрАТ «КСК «Чексіл» та 
інші керівники підприємств легкої промисловості 
окреслили досягнення та ключові проблеми, що 
на даному етапі перешкоджають ефективному 
розвитку легкої промисловості, зокрема:

- застосування ПДВ на обладнання і неможливість 
його розстрочки, дефіцит обігових коштів та 
доступних кредитів для модернізації виробництва; 
-  нерівні умови конкуренції на внутрішньому 
ринку, контрабандна продукція, ввезення готової 
продукції за цінами нижчими, ніж сировина, з якої 
вона виробляється;
- відсутність державної підтримки на системну 
промоцію виробничого потенціалу галузі щодо 
участі у міжнародних виставкових заходах;
-     дефіцит кваліфікованих виробничих кадрів 
усіх рівнів, недосконала система підготовки і 
перепідготовки працівників;
- недостатній рівень взаємодії сторін в системі 
постачання речового майна для силових структур 
та дискримінація платників ПДВ у державних 
закупівлях;
- відсутність держпідтримки розвитку власної 
сировинної бази (вовна, льон, шкірсировина);
- зарегульованість санітарно - епідеміологічних 
процедур із ввезення дефіцитної сировини та 
хімматеріалів, що використовуються у виробництві 
готової продукції;
- необхідність прискорення системного приведення 
національних стандартів до міжнародних вимог;
- необґрунтоване контрольне втручання держави 
у господарську діяльність підприємств, що офіційно 
сплачують податки;
- бюрократично зарегульований та надмірно 
фінансово затратний механізм підключення 
виробництва до електромереж та інших.

Підводячи підсумки діалогу з промисловцями, 
Прем’єр-міністр України запевнив, що згідно з 
наданим Асоціацією «Укрлегпром» до Кабінету 
Міністрів України проекту рішення Форуму, 
буде дано доручення відповідним міністерствам 
і відомствам у місячний термін опрацювати 
пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних 
питань легкої промисловості.

Зокрема, глава уряду доручив Міністерству 
фінансів України розробити проект закону із 
запровадження 36-місячної розстрочки на сплату 
ПДВ для промислових підприємств усіх галузей 
при імпорті обладнання, яке не має аналогів в 
Україні. «Це рішення виважене, і вже довело свою 
ефективність в різних галузях промисловості, 
зокрема у фармацевтиці та деревообробці», - 
зазначив В.Гройсман. 

Асоціація «Укрлегпром» опрацьовує остаточний 
варіант першочергових пропозицій щодо 
ефективного розвитку галузі для їх подання до 
Кабінету Міністрів України. Окремі питання 
будуть вирішуватися Укрлегпромом з відповідними 
міністерствами та відомствами в робочому 
порядку. 

За матеріалами Àñîö³àö³¿ «Укрлегпром» 

Фото: http: ttp://newch.tv
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ГАЛУЗЕВИЙ 
ЯРМАРОК 
ВАКАНСІЙ

20 квітня 2017 року в Київському національному університеті технологій та дизайну відбувся ІV Галузевий 
ярмарок вакансій. Організатор заходу- Українська асоціація підприємств легкої промисловості 
«Укрлегпром». Захід відбувся за підтримки Міносвіти та Державної служби зайнятості.

Цього року в заході взяли участь підприємства легкої, фармацевтичної та суміжних галузей виробництва, 
банківських установ та установ освіти.

Під час ярмарку легку промисловість представляли 25 підприємств швейної, текстильної, трикотажної та 
взуттєвої підгалузей, а також оператори ринку тканин, фурнітури та обладнання. Серед них: ТОВ «Куртаж», 
ПрАТ «ТК Стиль», ТОВ «Вектор Промтекстиль», ПАТ «Черкаський шовковий комбінат», ВАТ «Тернопільське 
об’єднання «Текстерно», ПРаТ «Софія», ТОВ «Промінь», ТОВ «Шико», ТОВ « ЖасмінЛінжері», ТОВ 
«Женадін», ТОВ «Янсер Груп», ТОВ «AC-Step», ПрАТ «Чернігівська взуттєва фабрика «Берегиня»,ТзОВ 
«Кадар-Техно», ТОВ «ARTSTEP», ПАТ «Білкозин», ТОВ «Торговийдім «Райсінг», ТОВ «ЄКОЖ», ТОВ 
«Легпромсервіс»,ТОВ «ТК-Домашній текстиль», ТОВ «Тексіка», ТОВ «Текстиль-Контакт», ПП «Компанія 
«Софторг», ТОВ «Арго-торгівельна мережа», Мережа магазинів «Гардини FDS».

Ярмарок вакансій надав директорам та HR спеціалістам підприємств змогу оцінити рівень підготовки та 
зацікавленості молодих спеціалістів своїм виробництвом та відібрати для подальшого працевлаштування 
студентів, які мають професійний потенціал, а студенти змогли ознайомитися з кадровими потребами 
ведучих підприємств галузі та надати своє резюме роботодавцям.

Наразі, захід підтвердив велику зацікавленість роботодавців до спеціалістів ВУЗу та надав змогу окреслити 
майбутню перспективу профорієнтації студентів. Відкритий мікрофон в залі Ярмарки завжди був зайнятий 
– підприємства презентували студентам своє виробництво, проводили різноманітні майстер-класи та
тренінги.

Великий резонанс серед студентів викликав цикл В2S, під час якого майбутні спеціалісти змогли перейняти 
досвід у найкращих Топ-менеджерів світу моди, дизайну та виробництва. Зокрема, спікерами першого 
тижня B2S стали Олена Малицька – власник ВКФ «Комплект», Антоніна Головко- операційний директор 
проекту NAME’S, Ірина Данилевська- співзасновник Ukrainian Fashion Week.

IV

За матеріалами Àñîö³àö³¿ «Укрлегпром» 
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Віталій Кличко та Володимир Гройсман оглянули низку 
стендів, де їм представили розробки та продукцію столичних 
підприємств. У коментарі журналістам мер Києва зазначив, 
що на першому місці має бути конкурентоспроможність 
продукції.

«Ми хочемо, щоб марка «Зроблено в Києві» означала 
високу якість. Також добре, що сьогодні є позитивна динаміка 
розвитку підприємств, і наше завдання, яке ми втілюємо,  – 
створення таких умов, щоб підприємства розвивалися, і ця 
динаміка зберігалася», – підкреслив Віталій Кличко. 

У виставці «Зроблено в Києві» беруть участь більше 160-ти 
промислових підприємств-виробників і 40 наукових установ 
із 10 районів Києва. Вони презентують найкращі зразки 
своєї продукції, новітні розробки, технології і матеріали. 
Окремими експозиціями представлені Національна 
академія наук України, столичні наукові парки, провідні 
вищі навчальні заклади міста.

За матеріалами КМДА,  http://kievcity.gov.ua 

ЗРОБЛЕНО В КИЄВІ
ВИСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

КИЇВСЬКИХ ВИРОБНИКІВ

Знак «Зроблено в Києві» має 
стати символом продукції високої 
якості. 

Про це мер Києва Віталій Кличко 
заявив на відкритті виставки 
продукції та розробки столичних 
підприємств і науковців «Зроблено 
в Києві». У відкритті заходу також 
взяв участь прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман.

«Уже вдруге ми проводимо виставку 
«Зроблено в Києві». Ми робимо 
все, щоб підтримувати виробництво, 
розуміючи, що це – і створення 
робочих місць, і податки до бюджету 
міста. Цього року у виставці 
беруть участь 160 підприємств і 
40 наукових установ із 10 районів 
Києва», – наголосив Віталій Кличко. 

У ході виставки президент Палати 
Італії для Балканських країн і України 
Паоло Ді Лулло підписав угоду про 
співробітництво з президентом Київської 
торгово-промислової палати Миколою 
Засульським.

http://kiev-chamber.org.ua/

Міський голова зазначив, що споживачі мають знати 
столичні бренди, а підприємства – отримати додаткові 
можливості для реклами своєї продукції.  «Наведу деякі 
цифри. Сьогодні в Києві працює 763 підприємства. Це 
понад 120 тисяч працівників. Податкові надходження до 
державного бюджету від промислових підприємств столиці 
зросли на 30% та склали 25 млрд грн, а в бюджет Києва 
– на 57,5%  до 1,1 млрд грн. Ці цифри свідчать про те, що
промисловий комплекс столиці динамічно розвивається», – 
сказав мер Києва.



За матеріалами 
Кластеру легкої промисловості 
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КЛАСТЕР ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

НА ВИСТАВЦІ «ЗРОБЛЕНО В КИЄВІ»

25 травня 2017 року у виставковому 
центрі «КиївЕкспоПлаза» пройшла 
наймасштабніша виставка-презентація 
промислової продукції столичних 
виробників «Зроблено в Києві», на 
якій учасники  Кластеру  легкої    
промисловості єдиним стендом 
презентували найкращі зразки  
інноваційної і наукоємної продукції, 
новітні розробки, технології і матеріали: 
шкіра та взуття спеціального призначення, 
засоби індивідуального бронезахисту, 
гідрокостюми, рятувальні дитячі жилети, 
одяг для комунальних служб міста, 
3D-технології для проектування взуття і ін.  

Виставкову експозицію Кластеру 
відвідали найвищі керівники держави, 
міста і керівники провідних підприємств 
та установ міста.

Експозицію Кластеру представляли: ректор Київського 
національного університету технологій та дизайну Іван 
Грищенко, генеральний директор ПАТ «Чинбар» Віктор 
Ліщук, директор ТОВ «Дана-мода» Людмила Іванова, 
директор ТОВ «РА.ДА» Андрій Прохоровський. Також 
учасники Кластеру представили новітню продукцію на 
окремих стендах, що дозволило охопити ще більшу 
аудиторію відвідувачів.

Виставкову експозицію Кластеру також відвідали 
представники постійних комісій при Київській міській раді. 
Були зустрічі з новим керівником управління промисловості 
та інноваційної політики та керівниками наукових установ і 
підприємств столиці.
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БОЙОВЕ  ЕКІПІРУВАННЯ 
ЧЕКАЮТЬ  В  ОКОПАХ

ÏÐÈÑÊÎÐÈªÌÎ ЙОГО СТВОРЕННЯ

Збувається те, про що роками мріють учасники АТО 
в окопах: Міністерство оборони, науковці й вітчизняні 
виробники об’єднують зусилля для осучаснення 
спорядження військовослужбовців. Розпочинається 
спільна системна робота для створення базового 
комплекту бойового екіпірування військовослужбовців 
Збройних сил України. Завдання щодо його 
розроблення і впровадження Міноборони поставило 
ще 2015 року.

Проблема нагальна. Нині дивно виходить: завозимо 
з-за кордону екіпірування для військовослужбовців, 
мовляв, воно краще від вітчизняного. А на виставці, що 
передувала науково-практичній конференції «Захист 
та безпека», тільки й чути було: «Оригінально, надійно, 
дешевше за закордонні аналоги». Біля експозиції 
столичного підприємства «Спеціальні напрацювання» 
немолодий полковник вигукнув: «Ноу-хау! Подібного 
я ще не бачив!» Такою була його реакція на костюм 
для спецпідрозділів із знімними наколінниками.

«І не лише ви не зустрічали нічого подібного, — 
прокоментував захоплення військового представник 
«Спеціальних напрацювань» Віктор Бурмей. — Нашу 
ідею (звичайно, без нашого відома) вже використали 
за океаном».

Віктор Бурмей демонструє й інші види оригінального 
екіпірування, яке, бачу, дуже подобається військовим. 
Запитую, що закуповує міністерство для Збройних 
сил. «Нічого, — відповідає. — Зате волонтери 
придбали торік різних комплектів на 7 мільйонів 
гривень. І все на прохання бійців із передової, бо 
якість нашого екіпірування значно вища від того, що 
надходить у війська. Це, до речі, оцінили спеціалісти 
багатьох країн. Наші вироби закуповують в Америку, 
Канаду, Японію».

Поряд продукцію столичного кластера легкої 
промисловості представляє Геннадій Космина: 
«Наші берці, — демонструє акти випробувань, — 
нічим не поступаються закордонним. Але вони 
дешевші за іноземні аналоги, бо використовуємо 
шкіру виробництва ще одного члена кластеру легкої 
промисловості — столичного підприємства «Чинбар». 
За кордоном високо оцінили нашу продукцію: торік 
лише в Англію поставили 400 тисяч пар спеціального 
взуття. А наше профільне міністерство не замовило 
жодної пари».
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Виставка й конференція не випадково проходили 
в КНУТД. Її ініціатори — університет, Київський 
освітній інвестиційно-технологічний кластер легкої 
промисловості й воєнно-наукове управління 
Генштабу ЗСУ. І саме університет технологій та 
дизайну взяв на себе науковий супровід роботи. 
Задовго до того, як на проблему звернули 
увагу в профільному міністерстві. Це зробили й 
виробничники, які у тісній співпраці з науковцями 
налагодили випуск найсучаснішої продукції для 
захисників Вітчизни.

Як зазначає начальник воєнно-наукового 
управління Генштабу полковник Юрій Гусак, 
не можна було не звернути уваги на роботу 
науковців і виробничників. Тож насамперед 
врахували відгуки бійців, які несуть службу на 
передовій і вже використовують спорядження, 
виготовлене українськими підприємствами. 
Розпочали зі співпраці з Київським кластером 
легкої промисловості. Науково-практична 
конференція і виставка, що їй передувала, 
засвідчили правильність обраного шляху. Нам є з 
чого обирати, і ми впевнені, що базовий комплект 
бойового екіпірування буде створено для всіх 
родів військ із продукції українських виробників.

До речі, претендентів постачання військового 
спорядження багато. Щоб підібрати якнайкращу 
продукцію, має працювати багато неупереджених 
експертів, яким довіряє споживач виготовленої 
продукції. «Давно, — сказав старший парашутист-
випробувач відділу наукових досліджень і 
випробувань повітрянодесантної і авіаційної 
аварійно-рятувальної техніки Державного науково-
випробувального центру ЗСУ підполковник Ігор 
Сила, — співпрацюю з КНУТД. Виш вартий того, 
щоб затвердити його головним розробником — 
координатором створення базового комплекту 
бойового екіпірування військовослужбовця. 
Буде один центр, це дасть змогу організувати 
систему роботи на науковій основі. Окрім того, в 
університеті можуть не лише розробляти необхідні 
технології й моделі. Він член кластера легкої 
промисловості, тож може швидко впроваджувати 
новинки в життя. Й тут є всі можливості для дослідно-
випробувальних робіт готової продукції».

Як бачимо, створення базового комплекту 
бойового екіпірування військовослужбовця 
розпочато. Важливо, що не з нуля. Представники 
родів військ (а серед них учасники АТО, які відчули, 
що потрібно в бойових умовах) зробили попередній 
добір продукції українських підприємств. 
Розпочинається її контрольне тестування в 
лабораторіях університету. Та й екіпірування 
війська сучасним одягом вітчизняного виробництва 
— турбота не лише про солдата. Замовлення 
будуть розміщені на українських підприємствах, 
створяться додаткові робочі місця і зменшаться 
витрати на закупівлю закордонної продукції. Тож 
ідеться про захист кожного військовослужбовця і 
держави загалом. 

Микола Петрушенко
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Молоді, але не ранні
У Київському національному університеті технологій та дизайну відбувся ІІ Міжнародний форум з хутра 

Є результат — і це головне! Такий висновок-коментар напрошувався після кожного виступу (підкреслимо, 
що в усіх, хто піднімався на трибуну, горіли очі й дзвенів голос від задоволення від зробленого!) 
на ІІ Міжнародному форумі з хутра молодих дизайнерів. Його організатори — Українська асоціація 
хутровиків, Київський національний університет технологій та дизайну. Дійство відбувалося за підтримки 
Міжнародної хутрової федерації.

— Зібралися ми в університеті тому, — наголосила виконавчий директор Української асоціації хутровиків 
Алла Ємельянова, — що він став своєрідним науково-методичним і кадровим центром галузі. Ми всі тут 
удома. А в родинній атмосфері — найвідвертіша розмова.

Присутні, а це вчені, виробничники, студенти, не лише розповідали, а й демонстрували вироби. Кожен 
показ супроводжувався оплесками і оцінками-вигуками: «Молодці!» Отож було не лише що сказати, а й 
показати. Та таке, що мало міжнародний резонанс на закордонних конкурсах молодих дизайнерів. Не 
випадково міжнародні експерти зарахували Київський національний університет технологій та дизайну 
до ТОП-100 найкращих дизайнерських шкіл світу. Підприємства, що входять до Української асоціації 
хутровиків, конкурентоспроможні на світовому ринку.

Інновації — рушій галузі
Хутрова галузь України має повний цикл виробництва: від розведення хутрових звірів до переробки та 
реалізації продукції. Задіяно понад 200 підприємств. Продукція продається не лише на внутрішньому, а 
й на зовнішньому ринках.

— Торік, — каже президент Української асоціації хутровиків Ігор Зварич, — ми наростили обсяги 
виробництва. Темпи розвитку маємо збільшувати. А щоб працювати системно, бачити і прораховувати 
перспективу, розробили концепцію розвитку галузі. Роботу виконали науковці Київського національного 
університету технологій та дизайну.

Стратегічна мета — розвиток виробництва на основі глибокої й повної переробки вітчизняної сировини з 
використанням нових технологічних та економічних рішень, запропонованих вченими університету.

Зауважте, жодна країна колишнього Радянського Союзу не має такої програми. Не чув про подібні і в 
нашій державі. Як без наукового прогнозування виходити на інноваційний шлях розвитку!?

І ми вдячні колективу університету, що став у цій справі надійним партнером виробничників. Виш притягує 
нас ніби магнітом, бо почуваємося тут комфортно і виходимо звідси, знаючи, як досягти кращих результатів. 
Оскільки наша концепція на роки, то й втілювати її молодим. Їхньому об’єднанню, навчанню, націленості 
на успіх сприяє Міжнародний форум з хутра. Якщо на першому, що пройшов рік тому, визначалися 
завдання та орієнтири, то на другому вже звітуємо про результати роботи.
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Оплески переможцям
Оплески переможцям

— На сцену запрошується випускниця Київського національного університету технологій та дизайну, яку 
за підсумками Міжнародної хутрової федерації визнано кращим молодим дизайнером з хутра 2016 
року, Діана Агаян, — повідомляє Алла Ємельянова.

Світова зірка розповідає про зроблене, закликаючи студентів активніше долучатись до участі в 
міжнародних конкурсах. Становленню Діани Агаян сприяв не лише університет, а й Українська асоціація 
хутровиків. Її винагорода — результат започаткованої торік спільної роботи з молоддю.

— Попередній форум, — ділиться думками завідуюча кафедрою біотехнології, шкіри та хутра Олена 
Мокроусова, — став своєрідним трампліном для руху вперед. Викладачі і студенти активно співпрацюють 
із хутровими підприємцями. Асоціація запропонувала студентам стажування на кращих підприємствах, 
зверніть увагу, з оплатою праці. А потім за результатами роботи підприємці відправили студентку 
Олександру Лапу для набуття досвіду в Німеччину.

Треба було бачити сяючі очі й захоплені розповіді студентів, які ділилися враженням від практики на 
виробництві! У цьому можна було переконатися, коли перед присутніми звітували про проходження 
практики Тетяна Богомазюк та Наталія Губаль.

— Після роботи на фабриці, — стверджували вони, — ми загорілися бажанням працювати з хутром. 
Спасибі виробничникам, що передали нам не лише професійні навички, а й любов до обраного фаху.

Чи це не результат? Ще й який! Діана Агаян, яка тепер уже опікується залученням молодих дизайнерів 
до участі в міжнародних конкурсах, повідомила, що на кожному з них українські молоді дизайнери хутра 
виходять у фінал. Тож нинішнім студентам є на кого рівнятись. А оскільки вимоги до робіт конкурсантів 
постійно зростають, то працювати треба більше і результативніше. Асоціація й університет створюють 
для цього умови.

Їхню роботу помітив і високо оцінив гість із Данії віце-президент з міжнародної торгівлі KopenhagenFur 
Каспер Рейнбахер, який заявив, що вражений роботами студентів.

— Ректорові, — сказав він, — поталанило зі студентами, а студентам — із ректором. А Ігор Зварич для 
галузі — все одно що професор для студентів. Разом вони будують міст між індустрією моди і молоддю.

Нагорода — стажування за кордоном
Коли, здавалося, все уже сказано і показано, Алла Ємельянова додала форуму нового запалу.

—  Спасибі університету за підготовку прекрасних спеціалістів, — сказала і, звертаючись до 
ректора, додала: — Іване Михайловичу, прошу відпустити на двотижневе стажування до Туреччини 
студенток Наталію Губаль і Тетяну Богомазюк. Чи міг бути кращим фінал форуму? 
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АВТОРИТЕТНО

Іван ГРИЩЕНКО,
ректор Київського національного університету
технологій та дизайну, академік НАПН України:

— Під час роботи форуму почув таку фразу: «Доленосний захід. Для 
студентів, галузі, держави загалом». Із цим погоджуюся. Бо за рік 
після першої зустрічі зроблено дуже багато. Для вдосконалення підготовки 
студентів, піднесення галузі та утвердження молодих українських дизайнерів у 
світі. А це імідж держави, розширення можливостей експорту не сировини, а 
інтелектуальної продукції.

Завдяки співпраці з Українською асоціацією хутровиків університет має кращі 
можливості для утвердження комплексного підходу не лише до оцінки, а головне 
— для надання знань. Викладачі і студенти, працюючи з виробничниками, 
живуть у реальному часі. Враховують його вимоги, можуть прогнозувати (і це 
роблять) завтрашній день та своє місце в ньому.

Так уже сталося, що одночасно в університеті проходив форум молодих 
дизайнерів, засідала галузева рада з розроблення професійних стандартів 
та кваліфікацій у сфері легкої промисловості, а ще — ярмарок вакансій. 
Здається, різні заходи. Але вони частини великого процесу, спрямованого 
на піднесення галузі. Кожен у ньому виконує свою місію. Однак бажаний 
результат буде лише за умови об’єднання і корегування зусиль. Тому ми 
дуже вдячні Українській асоціації хутровиків і особисто її президентові Ігореві 
Зваричу за державницький підхід до відносин з університетом. 

Микола Петрушенко
для «Урядового кур’єра» 

https://www.ukurier.gov.ua
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Чи знаєте ви, що юні таланти, які 
хочуть прикрасити ваше життя, 
сприяти авторитету та іміджу 
держави, навчаються в Київському 
національному університеті технологій 
та дизайну, зокрема опановують фах 
дизайнера.

Скажете, перебільшую. Аніскілечки! Бо 
саме дизайнери дбають про ваш одяг, 
взуття та ін. А прислів’я про те, по чому 
зустрічають пам’ятаєте? Отож-бо!

Ви ж добре знаєте, що другого шансу 
справити перше враження ні в кого 
не буде.Аби було воно позитивним, 
і працюють наші випускники. Шлях 
до перемоги розпочинається на 
студентській лаві.

Вже там таланти, які її займають, 
мають бути почутими, оціненими і 
підтриманими.Для цього мало лекцій 
і практичних занять. Університет має 
зарядити студента завзяттям через 
участь у здоровому суперництві.

Цій меті слугує XVII Міжнародний 
конкурс молодих дизайнерів 
«Печерські каштани», фінал якого 
відбувся 3 червня в Українському домі..

На ньому не лише демонструватимуть 
доробок молодих талантів, а й 
пропагуватимуть високу моду, 
налагоджуватимуть зв’язки між 
професіоналами України та зарубіжжя.

Я не обмовився, саме професіоналами. 
Бо попередні конкурси засвідчили 
високий професіоналізм студентських 
робіт.

Саме це дало підстави членам журі, 
зокрема експерту моди Анжелі 
Долженко, вважати представлені на 
попередньому конкурсі роботи на 
рівні кращих світових зразків.

А за рівнем організації «Печерські 
каштани» вона оцінює вище 
побаченого за кордоном.

ПЕЧЕРСЬКІ 
КАШТАНИ
XVIІ Міжнародний конкурс Молодих дизайнерів
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Цьогорічний конкурс — перший після того, 
як КНУТД міжнародні експерти внесли до 
ТОП-100 кращих дизайнерських шкіл 
світу.

Звичайно, це зобов’язує до взяття нових 
висот. Таку вимогу ставлять до себе творці 
колекцій і, безперечно, ті, хто оцінюватиме 
роботу. Цього прагнуть й організатори.

Як ректор і президент конкурсу минулого 
року я звернув увагу, ні, швидше, відчув, 
що викладачі передали студентам не лише 
знання і досвід, а й енергетику завзяття.

І коли під час огляду чергової колекції та 
ж Анжеліка Долженко вигукнула: «Які 
в цих дітей талановиті педагоги!» — 
почуття вдячності вчителям і студентам 
переповнювали мене.

Впевнений, що завзяття, помноженого на 
талант і наполегливість, на цьому конкурсі 
буде не менше. Адже успіх окрилює. 
А ми повинні виховувати переможців. 
Члени минулорічного журі повторювали 
неодноразово, що «Печерські каштани» 
стали візиткою української моди.

Тож сподіваюсь, що з допомогою 
зацікавлених сторін (а всі ці роки конкурс 
живе і розвивається винятково стараннями 
ентузіастів) утвердимо у державі індустрію 
моди, яка стане європейським лідером. 

Важливо, що в цьому відчуваємо підтримку 
виробничників. Зрозуміло, що ні в 
університету, ні в студентів немає коштів 
для виготовлення колекцій. Матеріалами 
нам допомагають, зокрема, столичне ПАТ 
«Чинбар», Вінницька швейна фабрика 
«Володарка», компанія «Текстиль-Контакт», 
ТОВ «РИФ-1», Українська асоціація 
хутровиків, ТОВ «Дана» та багато ін.

Важливо, що переможців минулорічного 
конкурсу нагороджували тим, що потрібно 
для подальшої роботи.

Крім нашого університету, в конкурсі 
братимуть участь представники інших 
навчальних закладів столиці. Ми всіх щиро 
запрошуємо. Така робота здружує, сприяє 
налагодженню ділових і творчих стосунків.  
Зважмо й на те, що учасники конкурсу несуть 
кращі здобутки у виробництво. Зокрема, 
вони використовуються підприємствами, які 
входять до столичного освітнього кластеру 
легкої промисловості.

Тож побажаємо всім нам, щоб із задоволен-
ням зносити все запропоноване учасниками 
конкурсу, а на наступні новинки — заробити.

 Іван ГРИЩЕНКО, 
ректор КНУТД, академік НАПН Óêðà¿íè
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3 червня 2017 року на центральній конгресовій 
площадці країни в Українському домі, при 

повному аншлазі в залі, відбувся популярний 
в світі моди та дизайнерських колах XVII 

Міжнародний конкурс молодих дизайнерів-
модельєрів «Печерські каштани». Цьогоріч 
в цьому конкурсі взяло участь близько 170 

дизайнерів з України, Білорусі, Естонії, 
Молдови, Грузії та Польщі. Як завжди, фінал 

конкурсу став феєричним дійством, яке зібрало 
на подіумі найкращих молодих модельєрів-

дизайнерів з різних країн cвіту.

Розпочалось шоу зі спільного проекту 
«УКРАЇНСЬКИЙ РУШНИК» Київського 

національного університету технологій та 
дизайну (дизайн-студії взуття) та компанії РИФ-
1 – постійного партнера нашого університету. 
Це надзвичайна танцювальна постановка, яку 

презентували студенти КНУТД. Своїм яскравим 
виступом вони створили атмосферу свята та 

зарядили всіх гостей позитивом.

За традицією урочисту церемонію відкрив 
Президент конкурсу - ректор Київського 

національного університету технологій та 
дизайну, академік Іван Михайлович Грищенко. 

Він привітав всіх присутніх з цим грандіозним 
дійством і побажав натхнення та творчих злетів. 

До привітань також долучився Голова наглядової 
ради Київського національного університету 

технологій та дизайну, президент Національної 
академії педагогічних наук України, академік 

Василь Григорович Кремень. 

Цього року у конкурсі брали участь біля 
200 дизайнерів з України, Білорусі, Естонії, 

Молдови, Грузії, Польщі, Китаю. На подіумі були 
представлені найкращі колекції одягу, взуття та 
аксесуарів в номінаціях Pret-A-PORTER, Special, 

Pret-A-PORTER De Lux, PRO-ART та FOLK. 

Не менш яскравим і неординарним стало 
завершення показу. Спільний проект 

швейної фабрики Володарка та Київського 
національного університету технологій 

та дизайну (дизайн – студії взуття) «Ранок 
УКРАЇНИ» вразив присутніх несподіваними та 

феєричними образами та героями. 

По завершенні фінального показу 
вельмишановне журі оголосило переможців 
конкурсу та нагородило їх цінними призами. 

Для конкурсантів приємним сюрпризом стало 
отримання також спеціальних призів від членів 

журі та партнерів конкурсу.

Вітаємо всіх учасників та переможців конкурсу 
з його завершенням. Віримо, що участь в ньому 
буде сприяти Вашому професійному зростанню 

і подальшій творчій реалізації. Дякуємо 
учасникам, організаторам і шановним гостям. 

До нових зустрічей!
 Організаційний комітет
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51 ГРИЩЕНКО І.М. 
Київський національний університет технологій та дизайну 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ З НАУКОЄМНИМ БІЗНЕСОМ І 
ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТИ 

У статті проаналізовано сучасні інноваційні зміни в інтеграції науки, освіти та бізнесу. Розглянуто деякі 
аспекти освітньої практики взаємодії ВНЗ із промисловими підприємствами, пов'язані з пошуком нового 
ефективного формату взаємовідносин між наукою, системою вищої освіти та бізнесом в Україні. 
Ключові слова: партнерство у підготовці кадрів, співробітництво навчальних закладів із роботодавцями, 
спільні інтереси бізнесу й освіти, кластер, вища освіта. 

INNOVATIVE APPROACHES TO FACILITATE THE INTERACTION BETWEEN RESEARCH, KNOWLEDGE-
INTENSIVE BUSINESS AND HIGHER EDUCATION AS A FACTOR OF ENHANCING THE EDUCATION 
QUALITY  
GRYSHCHENKO I.M. 
Kyiv National University of Technologies and Design 
The article analyzes the current innovative changes related to the integration of science, education and business. 
Specific aspects of education institutions’ cooperation with industrial enterprises are considered in the context of 
searching for new efficient ways of cooperation within the “innovative triangle” Science – Education – Business in 
Ukraine. 
Keywords: partnership in staff training cooperation of universities and employers; joint interests of business and 
education; cluster; higher education. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Модернізацію 
суспільства, впровадження інновацій та технологій не можна 
розглядати без контексту підготовки кадрів для економіки, а 
отже розвитку сфери освіти. Незважаючи на те, що якість 
освіти в Україні проголошено національним пріоритетом, 
чимало українських філософів, педагогів, соціологів, 
психологів, а також економістів, що вивчають освітянські 
процеси, зазначають, що серйозних зрушень у цій сфері 
наразі не відбулося [11]. Попри всі зусилля, наша освіта й 
досі залишається відірваною від життя, науки та бізнесу. 
Навчальний процес здебільшого носить репродуктивний 
характер. Проте у сучасній вищій освіті України останніми 
роками відбуваються кардинальні зміни, пов'язані з 
пошуком нового ефективного формату взаємовідносин між 
наукою, системою вищої освіти та наукоємним бізнесом. 
Передові освітні практики нині впроваджують інноваційні 
моделі забезпечення взаємодії за так званою схемою 
«трикутника знань»: - дослідження – освіта – бізнес [5, 6, 8, 
10, 12, 13]. Важливе місце в інноваційній діяльності вищих 
навчальних закладів (ВНЗ) займає їх взаємодія із 
роботодавцями. Слід зазначити, що взаємозв'язок вищої 
освіти із потребами ринку праці – одна із найактуальніших 
проблем розвитку вищої освіти на сучасному етапі. 

Аналіз останніх публікацій по проблемі. Проблемам 
формування, функціонування та розвитку інтегрованих 
науково-виробничих об'єднань, інноваційних систем в 
різних галузях економіки, присвячено праці вітчизняних і 
зарубіжних науковців: М. Войнаренка, С. Соколенка, О. 
Папковської, М. Портера, О. Романовського Л. Федулової, 
Дж. Хамфріта  та інших. Разом з тим, мало вивченими 
залишається низка питань теорії та методики формування 
та функціонування кластерів як специфічної форми 
організації освітніх науково-виробничих та інноваційно-

інтегрованих структур. До теперішнього часу недостатньо 
напрацьований теоретико-понятійний і методологічний 
апарат досліджуваної проблеми, не визначені специфічні 
особливості і чинники формування кластерів в Україні. 

За результатами проведеного аналізу визначено, що 
в умовах розвитку сучасного суспільства основним 
чинником, який визначає конкурентоспроможність держави, 
стає зростання ступеня інноваційності економіки. Причому, 
збільшення цього ступеня вимагає набагато більше часу, 
фінансових і організаційних ресурсів, інституційних та 
структурних змін, ніж інших чинників 
конкурентоспроможності. Більше того, таке зростання 
відбувається на всіх рівнях ієрархії управління економікою, у 
тому числі на рівні бізнесу, освіти і науки, які є ключовими 
ланками національної інноваційної системи. У Аналітичній 
доповіді до Щорічного Послання Президента України до 
Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє 
становище України в 2015 році» підкреслюється, що 
«Подальший розвиток науки можливий лише на шляху її 
конвергенції з освітою і підприємництвом. Державна 
політика у науковій сфері має створювати умови для 
заохочення активної участі бізнесу у фінансуванні 
інноваційних наукових розробок та їх впровадженні» [2]. 

Невирішені частини дослідження. Інновації та 
інформаційна революція потребують навчання людини 
впродовж життя, що своєю чергою вимагає тісної співпраці 
та взаємодії всіх зацікавлених сторін. Визначальним 
чинником економічного зростання держави є створення та 
примноження людського капіталу, ефективне використання 
робочої сили, кадрового потенціалу у всіх сферах 
економіки. За останні роки втрачено повноцінний зв'язок 
освітнього процесу з практичною діяльністю, внаслідок чого 
рівень і зміст освіти перестали відповідати сучасним 

24 |№2, 2017 



  НАУКОВИЙ ПОШУК 

вимогам економіки та завданням забезпечення 
конкурентоспроможності випускників на ринку праці. 

Метою дослідження є формування інноваційних 
підходів забезпечення взаємодії науки з наукоємним 
бізнесом і вищою освітою як чинників підвищення якості 
освіти. 

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. 
Серед основних аспектів сучасних змін, або за словами Й. 
Шумпетера «нових комбінацій», які зараз називаються 
інноваціями, у сучасному розвитку взаємовідносин науки, 
освіти й бізнесу простежуються наступні ознаки [14]. 

По-перше, це відсутність у випускників вищої школи 
достатніх практичних знань, вмінь, навичок, досвіду, 
критичного мислення і творчого підходу, а також 
розчарування самих випускників своїми «незатребуваними» 
дипломами. Це змушує підприємства витрачати кошти і час 
на повторне навчання молодих фахівців, «доведення» 
випускників до необхідного рівня компетентностей. Кращим 
рішенням цієї проблеми є партнерство між навчальними 
закладами і роботодавцями. Сутність партнерства полягає в 
тому, що програми навчальних закладів мають 
розроблятися спільно з представниками бізнесу, 
експертами, науковцями сфери освіти і праці. Це надасть 
можливість випускникам відразу приступити до повноцінної 
роботи. Нині це не «компанійщина», а системний підхід до 
нового форматування навчального процесу з метою 
забезпечення підготовки якісного фахівця, який володітиме 
набором сучасних компетентностей. В основі сучасного 
освітнього процесу повинні бути компетентності, заявлені 
роботодавцем до фахівця з вищою освітою. 

По-друге, це усвідомлення того, що навчання і 
розвиток персоналу є головним чинником розвитку бізнесу. 
Керівники компаній починають виявляти інтерес до 
співробітництва з вищими навчальними закладами, в яких 
зосереджена не лише освіта, а й наука. Таке партнерство 
дає ВНЗ можливість поглянути на певні процеси з іншого 
боку, провести аналіз сильних і слабких сторін освітнього 
процесу. Це дуже важливе і корисне співробітництво для 
обох сторін під гаслом «Навчаючись ми працюємо, а 
працюючи - вчимось». Молодим фахівцям сьогодні потрібно 
бути готовим до того, що доведеться все життя оволодівати 
все новими і новими вміннями і навичками, постійно 
розвиватись та навчатись. 

По-третє. Економіка і технології зараз розвиваються 
надзвичайно швидко. Це одна із важливих рис сучасного 
розвитку, яка визначає необхідність модернізації освіти, 
пов’язана з тим, що терміни оновлення технологій стають 
коротшими за строки підготовки відповідних кадрів. Виникає 
потреба у підготовці з випередженням, оскільки програми 
розробки нових технологій, як правило, не включають 
одночасно підготовку кадрового забезпечення.  

Динамічний розвиток ринкових відносин в економіці 
обумовлює зміни в розвитку самих ВНЗ і потребу в 
постійному вдосконаленні завдань і цілей освітнього 
процесу з урахуванням потреб держави, галузі, бізнесу, 
ринку праці. Необхідне постійне вдосконалення методів і 
методик підготовки високопрофесійних фахівців на основі 
модернізації навчального процесу та вирішення практичних 
завдань, адекватних сучасній моделі розвитку соціально-
економічного середовища. Роботодавці, зацікавлені у 
кваліфікованих кадрах, готові інтегруватися у систему освіти 
різноманітними способами, зокрема, через присутність в 
наглядових радах університетів, складання навчальних 

програм, участь в розробці професійних стандартів, 
організацію виробничої практики та підтримку професійної 
освіти. Важливим їх завданням є потреба пояснити, які саме 
знання потрібні на практиці, на робочому місці. Основними 
формами співпраці між навчальними закладами і бізнес-
середовищем (роботодавцями) є: 

– організація стажувань науково-педагогічних
працівників та практики студентів на підприємствах; 

– спонсорська допомога в модернізації навчального
обладнання; 

– участь фахівців-праактиків безпосередньо в процесі
навчання – проведення гостьових курсів (тренінгів) для 
обраного ВНЗ; 

– програми спільної підготовки фахівців в рамках
програм корпоративного навчання; 

– участь підприємств у розробці професійних
стандартів освіти; 

– формування галузевих рад для розробки
професійних стандартів освіти, які ґрунтуються на 
компетентностях та визначенні реальної галузевої потреби 
у фахівцях різних спеціальностей; 

– формування системи взаємної відповідальності в
ланцюгу «ВНЗ – студент – роботодавець», тощо. 

Реалізація цих принципів у системі вищої освіти 
України сприятиме досягненню основної мети – підготовки 
висококваліфікованих фахівців, які будуть 
конкурентоспроможними на національному, європейському 
та світовому ринках праці [6]. 

По-четверте, актуалізується потребою в досягненні 
спільних інтересів бізнесу й освіти: підготовка творчих і 
професійно грамотних, мобільних, які легко адаптуються до 
умов конкретного ринку, фахівців. Як свідчить досвід, 
переважна більшість роботодавців мріє про фахівця 
розумного, компетентнісного, розвиненого, креативного 
тощо. Якщо проаналізувати на стратегічні завдання системи 
вищої освіти, то можна переконатись, що завдання сучасної 
вищої освіти спрямовані саме на розвиток цих якісних 
характеристик особистості. Отже, і роботодавець, і 
система освіти цілком єдині в своїх цілях. Відтак, стабільне 
майбутнє вони можуть побудувати лише разом, 
розмовляючи «однією мовою» і рухаючись разом до однієї 
мети. Це і дає підстави для початку конструктивного діалогу 
між освітянами, науковцями і бізнесом. Результатом діалогу 
повинні стати програми співпраці, на заміну старої 
практики «шефських відносин». У вищих навчальних 
закладах повинно сформуватись бажання розвивати у 
студентів здатність до творчості, до генерації нових знань.  

Проте в умовах фінансової нестабільності, наявності 
різних форм власності держава намагається перекласти 
вирішення завдань на роботодавців – власників, хибно 
вважаючи, що працівники потрібні переважно приватним 
підприємцям. І останні, на думку державних чиновників, 
повинні допомагати навчальним закладам оновлювати 
матеріальну базу, брати студентів на практику і роботу, 
спільно розробляти програми підготовки фахівців і т. ін. 
Такий помилковий підхід суперечить практиці, оскільки 
потреба в кадрах виникає у роботодавців лише тоді, коли їх 
галузь розвивається і не знаходиться поза увагою держави. 

По-п’яте, інноваційним формуванням, яке об’єднує 
науку, вищу освіту та бізнес, є кластер. Останніми роками в 
Україні активно впроваджується у професійний дискурс 
поняття освітніх кластерів [3, 12]. Цей термін давно 
використовується в теорії та практиці, де під кластерами 
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розуміють об'єднання господарюючих суб'єктів, які, як 
правило, функціонують в межах певної території. За 
аналогією з економічним кластером освітній кластер 
частіше за все трактується як сукупність територіально 
локалізованих взаємопов’язаних закладів професійної 
освіти, які здійснюють професійну підготовку із споріднених 
професій/спеціальностей і пов'язані партнерськими 
відносинами одне з одним, а також з роботодавцями галузі. 

Кластери сприяють активізації інноваційної діяльності, 
розвитку науки і освіти. Кластери як форма співпраці 
університетів з підприємствами та організаціями регіону 
дають змогу підвищити ефективність використання 
виробничого, торговельного, трудового, інвестиційного 
потенціалів учасників і регіону в цілому.  

Зазвичай головними учасниками кластерів виступають 
підприємства і організації відповідного профілю, об’єкти 
інформаційно-телекомунікаційної структури, науково-
дослідні й освітні заклади та організації, об'єднання 
підприємств і т. ін. Як складова виробничого кластера 
навчальні заклади зобов'язані ефективно виконувати перш 
за все свою економічну функцію – готувати кадри, які б 
відповідали потребам роботодавців, створювати «острівці» 
робочої сили в регіоні з необхідними професійно-
кваліфікаційними характеристиками, орієнтуючись на 
регіональні  пріоритети інноваційної економіки.  

Крім кадрової, не менш важливою є соціальна функція, 
яка пов'язана з культурним розвитком населення, 
вихованням молоді, її соціалізацією тощо.  

Як свідчить досвід, освітній кластер функціонує не лише 
як добровільне об'єднання організацій, а як адміністративна 
структура з певними ресурсами, що може виконувати 
частину важливих організаційних функцій, таких, як:  
- моніторинг потреб роботодавців, стану ринку праці; 
- участь у корегуванні освітніх програм; 
- організація освітньої діяльності у відповідності до вимог 
системи менеджменту якості; 
- підвищення ефективності освітньої діяльності на основі 
інтеграції теоретичних знань і інноваційних технологій; 
- організація роботи науково-методичних семінарів з 
участю суб'єктів кластера; 
- розвиток системи додаткової професійної освіти 
(перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування 
викладачів на базових підприємствах, в зарубіжних 
університетах і т. ін.); 
- проведення спільних заходів і конференцій, ділових 
зустрічей, екскурсій, що буде розвивати атмосферу 
взаємного співробітництва; 
- спільні наукові дослідження, розробки тощо. 

У ході взаємодії вирішуються такі завдання: 
- здійснюється спільна взаємовигідна діяльність з метою 
розвитку і вдосконалення професійної освіти; 
- відбувається удосконалення інфраструктури ВНЗ, 
підприємства чи організації, в якій це оздоровлення 
відбувається; 
- розробляються механізми та інструменти взаємодії ринку 
освітніх послуг та ринку праці; 
- спрощується доступ до інформації на ринку праці; 
- забезпечується облік вимог роботодавців до підготовки 
фахівців; 
- розширюються контакти для організації практики; 
- зростають можливості стажування викладачів з метою 
ознайомлення з новітнім обладнанням і технологіями на 
виробництві; 

- розширюються можливості працевлаштування випускників; 
- реалізуються нові спільні комерційні проекти з метою 
поповнення коштів спеціального фонду ВНЗ. 

Прикладом такої взаємодії є освітній інвестиційно-
технологічний кластер легкої промисловості у м. Києві за 
участю Київської міської держадміністрації (КМДА). 
Предметом кластерної угоди є формування освітнього 
інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості 
як дієвого інструменту інноваційного розвитку його 
учасників через більш ефективне використання науково-
інвестиційного потенціалу. КМДА, в межах наданих 
повноважень, сприяє залученню інвестицій, забезпечує 
інформаційну підтримку заходів та проектів в рамках цієї 
угоди та залучає до реалізації міських цільових програм. В 
свою чергу Київський національний університет технологій 
та дизайну є джерелом знань і технологій, забезпечує 
відповідний науковий супровід діяльності кластеру, здійснює 
розробку наукових, інноваційних та освітніх проектів на 
базі підприємств-учасників. Підприємства-учасники 
Кластеру реалізують спільні проекти для одержання 
конкурентних переваг шляхом впровадження сучасних 
технологій у виробництво. Значний внесок у формування 
кластеру зроблено ПАТ «Чинбар» в особі генерального 
директора Віктора Ліщука. Саме на цьому підприємстві 
останнім часом впроваджено найбільш наукоємні розробки 
вчених університету [4]. 

Комунікація «бізнес-влада-наука» дає змогу ефективно 
долати перепони сьогодення. Разом з КМДА, Київським 
національним університетом технологій та дизайну, ПАТ 
«Чинбар», учасниками Кластеру стали: ТОВ «Науково-
виробнича компанія «Гідростиль» (директор Півовар О. Г.), 
ТОВ «Дана-мода» (директор Іванова Л. І.), ТОВ «РА.ДА» 
(директор Прохоровський А. С.), Черкаський державний 
бізнес-коледж (директор Куклін О. В.), ТОВ «Український 
взуттєвий альянс» (директор Тютюнник Г. В.). 

Кластерні проекти стосуються виробництва одягу та 
взуття спеціального призначення, засобів індивідуального 
бронезахисту, спеціального одягу для  рятувальних та інших 
робіт на водоймах, підвищення  енергоефективності 
технологічних процесів виробництва шкіри, взуття, 
трикотажних та швейних виробів. Розвивається співпраця 
підприємств-учасників кластеру з міжнародними програми 
розвитку підприємництва: COSME, European Enterprise 
Network (EEN), HORIZON-2020, тощо. Кластерний підхід 
сьогодні змінює акценти у визначенні традиційних завдань 
вищої освіти. Наприклад, корегування освітніх професійних 
програм (ОПП), існуючі протиріччя між змістом освіти та 
кваліфікаційними вимогами роботодавців. 

По-шосте, у сфері вищої освіти з’являється ще один 
напрям розвитку фінансових механізмів функціонування 
ВНЗ, пов'язаний з розвитком різних типів партнерських 
структур і здійсненням на їх основі спільної комерційної 
діяльності. Цей напрям включає: 
- створення стратегічних об’єднань (союзів) з бізнес-
партнерами; 
- залучення партнерів для здійснення освітньої діяльності; 
- створення бази практик; 
- залучення партнерів для здійснення імідж-проектів ВНЗ; 
- створення спільних підприємств або здійснення спільної 
виробничої діяльності на базі партнера; 
- спільну інноваційну діяльність, участь фахівців ВНЗ в 
інноваційних проектах партнера; 
- експертну діяльність. 
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Більша частина із зазначеного вище не пов'язана з 
переміщенням фінансових потоків і безпосереднім 
фінансуванням ВНЗ за рахунок коштів партнера. Однак усі 
ці проекти здатні вплинути як на приріст додаткового 
фінансування ВНЗ, так і на мотивацію партнерів до участі у 
фінансуванні проектів ВНЗ. Найбільш привабливий 
напрямок створення партнерських структур пов'язаний з 
розвитком стратегічних союзів. У таку структуру можуть 
входити один або кілька взаємозалежних ВНЗ регіону, 
великі підприємства, що працюють у стратегічно важливій 
для навчальних закладів сфері професійної діяльності, інші 
територіальні організації, здатні вплинути на якість 
підготовки випускників ВНЗ й формування необхідних 
стратегічним бізнес-партнерам компетентностей 
випускників. 

Створення ендавмент-фондів вищих навчальних 
закладів [1] і застосування технологій фандрейзингу тісно 
пов'язані із сформованими вищими навчальними закладами 
партнерськими структурами. Ендавмент фактично являє 
собою спеціальний фонд ВНЗ, формований за рахунок 
засобів його партнерських організацій. ВНЗ не має права 
розпоряджатися засобами цього фонду на власний розсуд 
[6]. Засоби ендавменту передаються керуючій компанії з 
метою одержання доходу від вкладеного капіталу, з якого 
фінансуються певні проекти ВНЗ. 

Фандрейзинг – це мистецтво залучення фінансових 
коштів однодумців установи суспільного сектору економіки. 
У цей час процедура фандрейзингу проводиться у формі 
технології, що має ключові стадії, свої закономірності й 
методики реалізації. У результаті застосування технології 
фандрейзингу ВНЗ здатний не тільки акумулювати додаткові 
фінансові ресурси для забезпечення своєї поточної 
діяльності й проведення конкретних заходів, але й 
продемонструвати свою цінність для суспільства або 
конкретної економічної сфери своїм потенційним 
спонсорам і, що навіть важливіше, потенційним партнерам. 
Тим самим у результаті правильного застосування 
технології фандрейзингу ВНЗ може створити стійку 
партнерську структуру, яка надалі буде приносити йому в 
тому числі й додаткові фінансові кошти [7]. 

В умовах модернізації та формування інноваційної 
економіки в Україні, потребують інтенсифікації наукові 
дослідження в університетах. Інтеграція на практиці означає 
об’єднання двох і більше суб’єктів з метою реалізації 

наукового, освітнього та промислового потенціалу кожного 
з учасників співтовариств.  

Ідея інтеграції освіти, науки і виробництва не нова. В 
ХХ столітті в СРСР був накопичений значний досвід з 
інтеграції освіти і виробництва (система «завод-втуз»), а 
також освіти і науки (система «фізтеха»). Ретроспективний 
аналіз особливостей інтеграції освіти, науки і виробництва 
дозволяє зробити висновок, що сьогодні в Україні отримали 
свій розвиток різні організаційні форми цієї інтеграції: 
технопарки, кафедри на підприємствах, інтегровані освітні 
та науково-освітні комплекси, університетські комплекси 
(бізнес-інкубатори, центри трансферу та комерціалізації 
технологій і т. ін.). Інтеграція освіти, науки і бізнесу є 
добровільною справою. Із трьох партнерів по інтеграції, 
саме освіта розглядається як ключова ланка впливу на 
інтеграцію. 

Прикладом співпраці в стратегічному партнерстві 
освіти і бізнесу та взаємодії на кластерних засадах є 
співробітництво КНУТД та ПАТ «Володарка» (голова 
Гавриш Л. Т.). Поліпшення внутрішньоекономічної інтеграції 
та зростання конкурентоспроможності учасників 
конкретних ринкових процесів базується на стратегічному 
партнерстві,  реальним результатом якого є створення 
сучасного студентського навчально-наукового центру 
«Експрес Ательє» в університеті [9]. У центрі створено 
комфортне середовище для розвитку інновацій, 
реалізуються ідеї та задуми студентів, він є джерелом 
надходження додаткових коштів, сприяє підвищенню 
соціального статусу співробітників, підтримує імідж обох 
учасників партнерства.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Відносини між ВНЗ, ринком і державою останніми роками 
змінюються на користь ринку. Розвиток сучасного ринку 
освітніх послуг значною мірою залежить від розбудови 
різноманітних «політичних відносин». Одним з актуальних 
підходів до вирішення таких взаємовідносин є забезпечення 
взаємодії освітніх закладів з наукоємним бізнесом, як 
чинником підвищення якості освіти.  

Багатогранне співробітництво ВНЗ з промисловими 
підприємствами сприяє модернізації та підвищенню 
конкурентоспроможності учасників за рахунок 
забезпечення раціонального використання виробничого, 
ресурсного та науково-освітнього потенціалу.. 
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9 КРАВЧУК К.І., НІКОЛАЄВА Т.І. 
Київський національний університет технологій та дизайну 

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ 
КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ НАПРЯМКІВ 
РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

Мета роботи полягає в розробці системного підходу до створення комплексного дизайн-проекту колекції 
одягу в художній системі «комплект», із використанням наукових методик та з урахуванням сучасних 
тенденцій розвитку дизайну. Використані методики: аналітично-асоціативний метод, який базується на 
зв’язку досліджень в сфері дизайну з джерелом натхнення; методи аналогії та порівняння. Графічні 
матеріали виконані за допомогою комп’ютерних програм: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. На основі 
проведених досліджень розроблено дизайн-проект колекціїжіночого одягу, проаналізовано напрямки 
розвитку дизайну початку ХХ століття та їх зв’язок із сучасними тенденціями у моді. Комплексний аналіз 
напрямків дизайну початку ХХ століття та систематизація результатів дослідження дає можливість їх 
впровадження в процес художнього проектування сучасного одягу для жінок. 
Ключові слова: комплексний дизайн-проект, художнє проектування, колекція одягу, аналітично-
асоціативний метод, напрямки дизайну,  художня система, комплект. 

DEVELOPMENT COMPLEX DESIGN-PROJECT FOR COLLECTION CLOTHING BASED ON ANALYSIS OF 
DESIGN DIRECTIONS EARLY XX CENTURY  
KRAVCHUK K.I., NIKOLAEVA T.I. 
Kyiv National University of Technologies and Design 
The purpose of work is to develop a systematic approach to complex design-project of a collection of clothes in 
system "set", using scientific methods and in accordance with modern design trends. Methodology: analytical-
associative method, based on communication in the field of design research with a source of inspiration; methods 
of analogy and comparison. Graphic materials are made with the help of computer programs: Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator. Based on these studies developed a design-project collections of women's clothing, analyzed 
development trends of design beginning of the XX century and their relationship with the current trends in fashion. 
Analysis of the design trends of the early XX century and systematization of the results of the study makes it possible 
to implement them in the process of artistic design modern clothes for women. 
Keywords: complex design-project, designing, collection clothing, analytically-associative methods, design 
direction, the artistic system, set. 

Вступ. Поєднання образів в сучасній індустрії моди 
доволі різноманітне та еклектичне, тому, не потребує 
циклічного прогнозування. Сьогодні модний образ – це той, 
що виражає індивідуальність, відповідає віковій категорії, є 
доречним ситуації, кліматичним-умовам і основним 
естетико-технологічним критеріям. Дифузія стилів та течій 
ХХІ століття зумовлює кітчевість моди в цілому і, тому, 
актуальним є проектування колекцій одягу на основі 
поглибленого вивчення історії дизайну. За для збільшення 
споживацького попиту не слід обмежуватись поверхневим 
аналізом мистецтва ХХ століття, доцільним є розгляд та 
аналіз соціально-історичних передумов розвитку напрямків 
дизайну, впливу науково-технічного прогресу, культури та 
мистецтва початку ХХ століття. Дослідження сучасної 
наукової бази, дозволяє отримати загальне бачення стану 
вивченості питання розвитку дизайну на початку XX століття. 
Розглянувши публікації по напрямкам дизайну, 
культурологія, мистецтво, необхідно зазначити, що ці 
питання давно і уважно вивчаються науковцями в галузі 
дизайну та культурології: к.т.н., проф. Ніколаєвою Т.В., 
доктором мистецтвознавства, проф. Даниленко В.Я., к.т.н., 
доц. Ніколаєвою Т.І., ст. викл. Махровським А.А. [1, 2, 3]. 
Проте, для досягнення цілісного бачення стану 

досліджуваної галузі, з метою розробки комплексного 
дизайн-проекту, потрібно розглянути та вивчити додаткові 
та окремі аспекти  історії розвитку напрямків дизайну 
початку ХХ століття. 

Постановка завдання. Завданням дослідження є 
удосконалення процесу розробки комплексного дизайн-
проекту колекції одягу з поглибленим вивченням мистецьких 
напрямків та розвитку дизайну на початку ХХ століття. 
Перетворення та переосмислення образу та ідеалу краси 
початку ХХ століття відповідно сучасним напрямкам моди. 

Результати дослідження. На початку першого 
десятиліття XX століття завдяки розвитку масової культури, 
науково-технічного прогресу й інших важливих факторів, 
дизайн, як промислове мистецтво, розпочав своє 
кардинальне формування. Період з 1900-1910 років 
продовжує «Прекрасну епоху» європейської історії і, саме у 
Франції, це десятиліття розпочалося з Всесвітньої виставки, 
яка стала своєрідним символом початку XX століття і дала 
поштовх розвитку дизайну загалом. Війни, кризи, робітничі 
рухи, відстоювання прав жінки, досягнення у розвитку 
кольорової фотографії, введення в масове виробництво 
автомобілів, вдалі авіа польоти, розвиток нового бачення 
мистецтва – всі ці події стали середовищем розвитку 
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дизайну. Світ почав впевнено рухатися шляхом урбанізації 
та технізму, і, саме тому, зі своїми природніми плавними 
формами і лініями, стиль модерн непомітно швидко і явно 
переродився в модернізм. Модернізм включає в себе 
сукупність мистецьких напрямків, які затвердились на 
початку десятиліття і стали ключовим відображенням нового 
часу. Кубізм, фовізм, експресіонізм, абстракціонізм, 

сюрреалізм – всі ці напрямки у мистецтві показали нове, 
сучасне на той час бачення, яке не має кордонів у 
свідомості і це все дало небачений поштовх розвитку 
дизайну. Адже, витвори саме цього періоду і до сьогодні 
надихають на створення нових проектів та об’єктів дизайну 
[4, 5, 6, 7], (Рис. 1). 

Рис. 1. Загальний образ початку ХХ століття. Колаж 

Для розробки дизайн-проекту перспективної колекції 
першочерговим є дослідження попиту та вибір 
орієнтованого споживача, а саме жінок, вікової групи від 
18-25 років, які слідкують за тенденціями моди, ведуть 
активний спосіб життя, працюють у творчій галузі, не бояться 
виглядати яскраво і епатажно. Також слід не забувати про 
сучасний стан української індустрії моди та дотримуватись 
вимог та вподобань саме вітчизняного споживача, адже не 
зважаючи на те, що розробка дизайн-проекту колекції 
проводиться на основі аналізу періоду 1900-1910 років ХХ 
століття, потрібно врахувати сучасні тенденції та напрямки 
моди. Отже, доречним буде розробка колекції в рамках 
комплексного дизайн-проекту в художній системі 
«комплект», така система дозволяє наповнити колекцію 
речами які є взаємозамінними, можуть комбінуються між 
собою та доповнювати любий інший образ. Комплект – 
художня система одягу, що складає разом костюм певного 
призначення,  об’єднаний єдиним художнім задумом та 
пов’язаний стильовою єдністю. В ході дослідження було 

виокремлено ряд типових силуетних форм костюма поч.. ХХ 
ст.. за певними тектонічними характеристиками 
(характером та пластикою ліній членувань, пропорційними 
співвідношеннями елементів форми, метро-ритмічними 
закономірностями та інш.) притаманних одягу певного 
призначення. За виокремленими типовими формами 
колекцію  поділено на відповідні асортиментні блоки за 
призначенням. Складові вироби комплектів асортиментного 
блоку одягу повсякденного призначення функціональні, 
короткої або середньої довжини, вільного крою. Складові 
блоку одягу офіційно-ділового призначення – вироби 
прямого силуету, класичного крою із поєднанням 
моделювання елементів форми, середньої довжини та 
подовжені. Асортиментний блок одягу нарядного 
призначення складають коктейльні сукні та сукні для 
урочистих подій. Завдяки виявленими  закономірностям 
було побудовано морфологічну структуру колекції одягу 
(Рис. 2). 
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№ 
Типові силуетні форми костюма початку  

ХХ ст., характер членувань, поділ на 
асортиментні блоки за призначенням 

Варіанти рішень 

1 Асортиментний 
блок одягу 

повсякденного 
призначення  

2 Асортиментний 
блок одягу 

офіційно-ділового 
призначення  

3 Асортиментний 
блок одягу 
нарядного 

призначення 
(коктейльні сукні) 

4 Асортиментний 
блок одягу для 

урочистих подій 

Рис. 2. Розвиток форми костюма в асортиментних блоках колекції 

Перехідний період початку ХХ ст.., характеризується 
лаконічністю і вишуканістю форм модерну в поєднані з 
новизною і інноваційним баченням модернізму. Простота та 
природність ліній модерну, дозволяє досягти вільності та 
динамічності форми костюма, а запозичене поєднання 
пастельних кольорів, обумовлено ніжним і романтичним 
образом ідеалу краси обраного періоду. Модельєри та 
митці 1900-1910 років мали тенденцію представляти 
проектовані вироби та моделі одягу навіяні образами 
Сходу, а саме Китаю, Індії, Японії. Тому, для розробки 
орнаментально-декоративного оздоблення моделей 
колекції, внесено та адаптовано етнічні мотиви Азії. А саме 

рідкісні візерунки, пластичність та динамічність ліній, 
своєрідні композиційні рішення притаманні країнам Сходу. 
За основу розробки орнаментальних патернів взято 
людське око, дослідження та інтерпретація якого часто 
зустрічається в творах митців модерністів. Графічна подача 
ескізів навіяна ілюстраціями Поля Іріба, який площинно і 
лаконічно зображував моделі Поля Пуаре. Орнаментальні 
композиції складені шляхом поєднання чорно-білої фонової 
графіки із кольоровими фігуративними композиціями (Рис. 
3). 

№ Складання патерну з модульних елементів Організація патернів в орнамент 

1 
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2 

3 

4 

5 

Рис. 3. Розробка орнаментальних композицій 

В рамках розробки комплексного дизайн-проекту 
необхідно надати рекомендації щодо вирішення аксесуарів, 
доповнень до одягу, іміджевого вирішення загального 
образу колекції. Аксесуари яскравих кольорів додають 
акцентів ніжним пастельним образам. Невеликого розміру 
круглі, та овальні сумочки з квітковим декором, можна 
носити через плече і на поясі. Взуття візуально об’ємне, на 
високій платформі з широким каблуком, масивним носком і 
відкритою п’яткою або навпаки з відкритим носком і 
закритою п’яткою. Висота платформи взуття може 
змінюватись в залежності від довжини одягу.  Ідея створення 

головних уборів, як доповнення до майбутніх образів, 
навіяна вишуканими капелюхами періоду «модерн», та 
інтерпретована у вигляді азіатських головних уборів. 
Природньо закладені акуратні пасма в плаский пучок, 
додають образу романтичності. Така зачіска є більш 
практичною, її з легкістю можна поєднувати з головними 
уборами. Пропозиції щодо загального іміджевого вирішення 
наступні: макіяж достатньо авангардний, з акцентом на 
повіки у вигляді фігурних стрілок; контур обличчя та скули 
підкреслені (Рис. 4, 5). 
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№ Головні убори № Взуття № 

1 2 3 

Рис. 4. Художнє вирішення аксесуарів та доповнень колекції 

№ Художнє вирішення макіяжу № Художнє вирішення зачіски 

1 2 

Рис. 5. Іміджеве вирішення, загальний образ дизайн-проекту 

Для виготовлення в матеріалі моделей колекції 
рекомендовано використовувати джинсову тканину 
різноманітних відтінків у поєднанні з сорочковою тканиною 
та органзою білих, молочних, та пастельних відтінків. Вибір 
тканин обумовлений тим, що відмінною рисою модерну є 
створення одночасно естетичного та функціонального 
виробу, тому в колекції присутнє контрастне поєднання 
цупких тканин з легкими напівпрозорими. Для досягнення 
художньої виразності обраних матеріалів, їх поверхню 

рекомендовано декорувати фактурою – нанесенням 
набивного малюнку поверх якого, залишаючи певною 
мірою видимим малюнок, застосовується вишивка або 
аплікація. Врахувавши всі аспекти для створення 
повноцінного, гармонійного та модного образу, можна 
перейти до графічної частини дизайн-проекту – створення 
ескізних пропозицій (Рис. 6). 
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Рис. 6. Ескізні пропозиції колекції одягу, каталог-проспект майбутньої колекції 

Висновки. Сучасність еклектична і вже не має стійких 
напрямків, притаманних минулим століттям. Але 
сформований на початку ХХ століття дизайн, зароджені на 
той час течії та напрямки, і до сьогодні актуальні, надихають 
і слугують прикладом та еталоном краси. На початку 
першого десятиліття XX століття, завдяки розвитку масової 
культури, науково-технічного прогресу й інших важливих 
факторів, світ почав впевнено рухатися шляхом урбанізації 
та технізму, і саме тому зі своїми природніми, плавними 
формами і лініями стиль модерн непомітно швидко і явно 

переродився в модернізм. Досліджуючи історію десятиліття, 
джерелом натхнення обрано загальні та окремі риси цього 
періоду в поєднанні із сучасними тенденціями еклектичності 
та універсальності. Керуючись аналітичним та 
експериментальним методами розроблено комплексний 
дизайн-проект перспективної колекції одягу на основі 
аналізу напрямку розвитку дизайну початку ХХ століття. 
Розробка колекцій одягу таким методом дозволяє отримати 
найбільш довершені та оригінальні рішення. 

Список використаних джерел 
1. Ніколаєва Т. І. Науково-методичні принципи
формування стилю та іміджу в курсовому проектуванні 
дизайнерів [Текст] / Т. І. Ніколаєва, Т. В. Ніколаєва // 
Вісник Київського національного університету технологій та 
дизайну. - 2014. - № 6 (80) : Серія "Технології та дизайн". - 
C. 106-113. 
2. Нариси з історії українського дизайну ХХ століття : Зб.
статей / Ін-т проблем сучасно- го мистецтва НАМ України ; 
За заг. ред. М. І. Яковлєва ; Редкол. : В. Д. Сидоренко 
(голова), А. О. Пучков, О. В. Сіткарьова та ін. – К. : Фенікс, 
2012. – 256 с. : іл. 
3. Мараховський А. А., Стилі в дизайні першої половини
ХХ століття у контексті синтезу мистецтв // Вісник 

Національного авіаційного університету. – 2011. - № 4 : 
Серія “Мистецтвознавство”. - С. 38-40. 
4. Всесвітня історія XX століття, [Електронний ресурс],
режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Всесвітня_історія_XX_століття 
5. Культурологія, Безвершук Ж.О., розділ 10 – Новітня
доба, [Електронний ресурс], режим доступу: 
http://westudents.com.ua/glavy/32485-rozdl-10-novtnya-
doba.html 
6. Енциклопедія моди, [Електронний ресурс], режим
доступу:  https://wiki.wildberries.ru/styles/стиль-начала-хх-
века-1900-1910-е-годы 
7. Найважливіші досягнення науки і техніки. Суспільна
думка, література і мистецтво, [Електронний ресурс], режим 
доступу:  http://ukrmap.su/uk-wh9/1247.html 

№2, 2017 | 33 



  НАУКОВИЙ ПОШУК 

У
Д

К:
 7

.0
12

:8
91

.0
01 ГНАТКОВСЬКА Т.І., МІШУРА В.О., НІКОЛАЄВА Т. В. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МОТИВІВ СХІДНОЇ 
АЗІЇ В ПРОЕКТУВАННІ  КОЛЕКЦІЙ СУЧАСНОГО ОДЯГУ 
НА ОСНОВІ СТИЛЮ АРТ-НУВО 

Мета роботи полягає у дослідженні особливостей побудови структури орнаменту та колориту костюму 
періоду Модерн з використанням мотивів Східної Азії, для включення в процеси художнього проектування 
сучасних колекцій одягу.  Проаналізовано та науково обґрунтовано способи розвитку та використання 
певного стилю одягу, які можуть бути використані в сучасному дизайн-проектуванні колекції одягу. 
Практичне значення полягає в розробці сучасної колекції жіночого одягу на основі синтезу форми костюма 
стилю Модерн та орнамент Східної Азіїу. 
Ключові слова: Арт-Нуво, Модерн, мистецтво Східної  Азії, орнамент, декорування, колорит, форма 
костюма, структура, проектування. 

EAST ASIA MOTIVES USING IN DESIGN COLLECTIONS OF MODERN CLOTHING BASED ART NOUVEAU 
GNATKOVSKY T.I., MISURA V.O., NIKOLAEVA T.V. 
Kyiv National University of Technologies and Design 
Research of features of Modern period ornamentation and color using Asia motives for inclusion in the processes 
of artistic design of modern clothing collections. 
Keywords: Art Nouveau, Modern, Art Asia, ornament, decoration, color, costume form, structure, design. 

Вступ. Модні тенденції Модерну знову на піку 
популярності в дизайні сучасного одягу. В історії світової 
моди, мистецтво цього періоду відрізняється еклектичністю, 
сплетенням воєдино різних стилів – східного стилю, готики 
та ампіру. В одязі це також, знайшло своє відображення: в 
кожному сезоні на піку той або інший стиль, мода активно 
тиражує репліки історичних стилів. Однією з особливостей 
стилю Модерн була орієнтація на органічні, природні 
форми та мотиви східної культури. Причому, орієнтація на 
природне проходить крізь усі рівні Модерну: від ідей 
"філософії життя", до тяжіння, символів природності, 
улюблених мотивів декору: лебедів, павичів, метеликів, 
ірисів, лілей, латаття, стилізованого окреслення хмар і 
хвиль. До того ж, в Модерні ми майже не зустрінемо 
традиційного жанру пейзажу або натюрморту, де 
реалістично зображені  квіти, дерева, тварини. 
Представників Модерну цікавила не природа в цілому, а 
знаковість окремих її частин. Предмети, явища природи 
розумілись в Модерні завжди в символістському,  
міфологічному плані, що є характерним і для художньої 
культури Сходу, зокрема Японії. 

Результати дослідження. Сучасні тенденції моди 
демонструють, що принципи формоутворення сучасного 
костюма є досить схожими на формоутворення костюма 
періоду Модернізму. До таких форм доцільно додавати 
акценти у вигляді декоративного оздоблення, розроблені на 
основі художньо-композиційних елементів стилізованого 
квіткового орнаменту. Головна причина появи стилю 
Модерн – те, що мода вперше стала надбанням не лише 
вищого суспільства, але і простих людей. Попит на стиль " 
Модерн" з кожним днем ставав все більшим. В середині 19-
го на початку 20 віків з'явилися перші "кутюр’є" і "будинки 
моди", які дійшли і до нашого часу. В цей час завдяки 
розвитку стилю Модерн французькі модельєри стали 
законодавцями світової моди. У Франції дуже часто пізній 
Модерн називають "арт нуво".  Вважається, що першим 
популяризатором стилю Модерн був француз кутюр’є Поль 

Пуаре. Кутюр’є часто бував в артистичних кругах Парижу, 
працював з багатьма художниками епохи. Саме з робіт 
відомих французьких художників, яких Поль Пуаре 
колекціонував, він і черпав своє натхнення для створення 
власних колекцій (рис.1). З 70-х років дев'ятнадцятого 
століття до сьогоднішніх днів в стилі модерн міцно 
затвердився асортимент чоловічого костюма: брюки, 
піджак, жилет, капелюх. Втім, чоловіча мода цього стилю 
цим і обмежується. Зрозуміло, в жіночому одязі вибір був 
різноманітнішим. І різноманітність ця залежала від двох 
основних течій стилю Модерн - реформаторського і 
консервативного. 

Рис. 1. Форми європейського 
костюма періоду Модерн 
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Консервативний стиль Модерну диктував свої умови. 
Для нього характерними були: стрункий силует, плавні лінії і 
S- образний вигін фігури. Часто лінію талії завищували 
ззаду, і від неї починався так званий турнюр, який являв 
собою маленький валік із шлейфом. З часом прибічники 
Модерну почали з костюма відкидати корсет. Вони 
вважали, що одяг не повинен сковувати рухів, а бути 
зручнішим і практичнішим. Тоді і з'явилася довга, 
розклешена спідниця, що не обмежувала рухів, яка ідеально 
підходила до цих вимог і не зазіхала на тодішні норми 
моралі.  

В костюмі Східної Азії, що був одним з головних 
творчих джерел розробки костюма періоду Модерн були 
свої особливості: багатошаровість та прямий крій що не 
відповідає контурам тіла,виділяючи лише плечі і талію 
(рис.2). Японський стиль в костюмі характеризується 
багатошаровістю,широкими рукавами, відсутністю 
відкритого коміра; пояс зав'язували позаду, вище талії у 
вигляді банту. Велике значення мав малюнок на одязі, який 
окрім символів природи позначав і моральні якості. Костюм 
мав закликати жінок до покірності і смиренності, він 
закривав усі частини тіла.  Упродовж усієї історії ці стилі, 
яким, передусім, властиві витонченість, знаковість та 
символізм надихали великих творців. Зокрема, в колекціях 
відомого кутюр’є Поля Пуаре Східні мотиви були провідною 
темою и давали можливість утворення принципово нових, 
надзвичайних форм та видів оздоблення. Тому і зараз 
модельєри часто звертаються до нього, запозичуючи деякі 
деталі або цілі образи. 

Рис. 2. Форма національного костюма Японії 

Рубіж XIX - XX століть - час, коли в мистецтві Модерну 
європейських країн формувались особливі художні стилі. В 
різних країнах вони мали власні національні особливості, 
але завжди загальні характерні риси. У Німеччині стиль 
носив назву "югендштиль", в Австро-Угорщині "сецессіон", у 
Бельгії і Франції - "арт нуво", у Великобританії "Модерн-
стайл". Бажання створити щось нове для свого часу було 
творчим кредо кожного художника. Вони шукали нові 
враження: зверталися до східних мотивів, вивчали природу, 
прагнули втілити в мистецтві відповідні філософські ідеї. Ті 
або інші елементи, згідно з новим художнім напрямом, 
могли бути з легкістю перенесені з одних предметів на інші. 
В той час однотипним орнаментальним мотивам в стилі 
Модерн не було місця. У кожному випадку візерунок 
набував іншого звучання і пластичної виразності. Дивлячись 

на те, що величезне значення художниками надавалося 
східним мотивам, традиційні і відомі усій Європі елементи 
були невпізнанно змінені. Квітки персика, гвоздики, вишні, 
стебла бамбука - усе це було перероблено і придбало 
нове символічне звучання. Стилізовані природні форми 
застосовувалися як самостійний декоративний елемент і 
використовувалися з тією умовою, щоб створювалося 
емоційне враження від їх  неповторної краси - кольорів, 
форм, структури. В основі орнаментального візерунка 
майстра Модерну також застосовували квіти іриса, 
троянди, плюща, реп'яха, шипшини, лілії, орхідеї. Ірис 
символізував для людей стан задумливості, лілія - невинну 
чистоту, юність. Зображення квітки орхідеї, латаття або 
тюльпана сприймалися як символ смутку, трагедії. Інше 
символічне навантаження несла квітка троянди. Символічно 
сприймана як квітка Венери, троянда слугувала символом 
найпрекраснішого в житті людини - любові, краси і щастя. 
Нерідко для значних за обсягом композицій художники 
використовували образи Дерева, символізуючого вічне 
райське життя. Соняшник, як квітка найбільш адекватна 
образу сонця ототожнювалася з красою і святковістю життя. 
В орнаментах також зустрічалися  стилізовані зображення 
птахів, лебедів, павичів. Лебідь притягав художників своєю 
вишуканою красою, що нерідко асоціювалося із любов’ю та 
вірністю. Павич, як відомо, був особливо популярний в 
християнському культі і означав ідею Небесного Раю. Також 
в мистецтві Стародавнього Єгипту павич вважався 
алегорією Сонця. Обидва ці поняття в епоху Модерну 
сплелися і утворили єдиний символ. Кажани як духи ночі, 
улюбленого часу Модерну, трохи відкривали завісу над 
таємними бажаннями і пристрастями. Алегоричний образ 
кажана співвідноситься з особливою здатністю відчувати 
приховані сили природи, які людина у нинішньому світі 
втратила. Особливе місце в орнаментиці Модерну займав 
жіночий образ. Саме в цей час образ Жінки є ключем до 
розуміння суті буття. Стилізований образ жінки-спокусниці, 
жінки-героїні, жінки-танцівниці насичував і доповнював 
орнаментальну композицію.  

В стилістиці Модерну існували різні типи 
орнаментального декору із східною стилістикою, від 
простого до найскладнішого. Напрочуд тонкі і закінчені 
орнаментальні композиції притягували погляд глядача і 
надавали чарівність предметам костюма, для якого були 
задумані. При всьому різноманітті орнаментальних 
варіацій, які цілком і повністю залежали від волі і фантазії 
художника, стиль Модерн зберігав єдину ідеологічну 
спрямованість і художню цілісність Помітний вплив на стиль 
Модерну мало мистецтво Японії (рис.3) , що стало 
доступним на Заході з початком епохи  Мейдзі. 

Рис. 3. Східні мотиви орнаменту в мистецтві Модерну 
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Орнамент стилю Арт-Нуво  доповнює і оживляє 
сприйняття костюма своїми візерунками, тобто знаковими 
мотивами природи: квітами, плодами, ягодами, птахами. 
Стиль Арт-Нуво обирає, головним чином, теплі кольори, 
нюансні, пластичні сполучення. Ці кольори 
використовуються, і в живописі, і в декоративно-
прикладному мистецтві. Динаміка «Модерну», є подібною 
феноменам природи з їх органічними внутрішніми силами. 

Тому вивчення особливостей побудови костюма та 
орнаменту періоду Модерн є надзвичайно цікавим в 
проектуванні сучасного одягу (рис.4.). В роботі проведено 
дослідження частоти зустрічає мості найбільш характерних 
видів орнаментальних контрапунктів, що притаманні 
костюму періоду Модерн. 

Рис. 4. Дослідження частоти зустрічаємості орнаментальних контрапунктів у костюмі періоду раннього Модерну. 
1 - Східно-флористичний, 2 - Східно-орнаментальний, 3 – Флористичний,  

4-Умовно-геометричний,  5 – Зооморфний, 6 – Геометричний 

Для проведення досліджень можливості поєднання 
форми та структури костюма, який проектується за 
мотивами стилю Арт-нуво, з елементами сучасного одягу, 
було проведено вивчення попиту споживачів, що визначило 
відношення сучасного споживача до художніх мотивів цього 
періоду та системно-структуровий аналіз елементів 
побудови орнаментальних мотивів Сходу.  

На основі проведення системно-структурного аналізу 
(рис.5) елементів східного орнаменту були визначені 
провідні структурні характеристики побудови форми 
сучасного костюма: знаки-символи форми, пропорційна та 
метро-ритмічна побудова, сутність динамічності та 
закономірності виділення композиційного центру. 

Рис. 5. Системно-структуровий аналіз орнаментальних 
контрапунктів періоду Модерн 

Проведення морфологічного аналізу (рис.6) дало 
змогу визначити оптимальні варіанти співвідношення 
провідних силуетних форм з художньо-композиційними 
елементами побудови структури костюма. 

Рис.6. Матриця морфологічного аналізу співвідношення 
художньо-композиційних елементів костюма 

Проведені дослідження було закладено в розробку 
базових форм костюма (рис.7) для проектування блоків 
творчих колекцій, що характеризували провідні силуетні 
форми, рівні пропорційних членувань, метро-ритмічні 
закономірності  розміщення художньо-композиційних 
елементів та оздоблення. 

Рис.7. Розробка базових знаків-символів форми творчої 
колекції 
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На основі проведених досліджень були розроблені 
блоки колекції сучасного одягу за мотивами стилю Арт-
Нуво та Східного мистецтва Японії (рис. 8-11). 

Рис. 8. Блок колекції сучасного костюма, розроблений з 
використанням мотивів пластики японського національного 

костюма 

Рис. 9. Блок колекції сучасного костюма розроблений з 
використанням мотивів орнаментів Східної Азії 

Рис. 10. Блок колекції сучасного костюма, розроблений з 
використанням пластичних закономірностей костюма 

періоду Модерн 

Рис. 11. Блок колекції сучасного костюма розроблений з 
використанням стилізованих орнаментів періоду Модерн 

Висновки. Дослідження особливостей структурно-
пластичної та колористично-орнаментальної побудови 
костюма періоду «Модерн», дає можливості для 
формоутворення цікавих, оригінальних форм сучасного 
одягу, що базуються на вивченні культури Сходу (зокрема 
костюма та орнаменту Японії), а також найбільш 
характерних рисах художнього стилю Арт-Нуво. розробка 
сучасної колекції одягу дає можливість створення нових 
перспективних моделей, які відрізняються творчою 
оригінальністю, художньою виразністю та покращеними 
естетичними та ергономічними властивостями. 

Список використаних джерел 
1. Сарабьянов Д.В. Стиль Модерн. М.: Искусство,

1989.  
2. Энциклопедия символизма. М.: Республика, 1998.
3. Ніколаєва Т.В. Тектоніка формоутворення

костюма. К.: Арістей, 2005. - 224с. 
4. Шарлотта Зелинг. Мода. Век модельеров. 1900-

1999. KONEMANN, 2000. 
5. Эмили Бон. Орнаменты в стиле ар-нуво. Клевер

Медиа Групп, 2015 г 
6. Альфонс Муха. Триумф стиля Арт Нуво. Магма,

2009. 

№2, 2017 | 37 



  НАУКОВИЙ ПОШУК 

У
Д

К:
 7

.0
5:

68
7.

01 СОХАТЮК І., КОЛОСНІЧЕНКО О.В., КУДРЯВЦЕВА Н.І. 
Київський національний університет технологій та дизайну 

АНАЛІЗ СТИЛЕУТВОРЮЮЧИХ РИС ЕПОХИ РОКОКО 
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ АСОРТИМЕНТНИХ РЯДІВ 
УРОЧИСТОГО ЖІНОЧОГО ВБРАННЯ 

У статті розглянуто та виокремлено основні стилєутворюючі елементи епохи рококо з метою перенесення 
їх в сучасний вечірній одяг, що дозволяє підкреслити вишуканість, витонченість та особливість форм. 
Проведено аналітичні дослідження стилю рококо в архітектурі та костюмі, встановлено асоціативні, 
параметричні та кольорові взаємозв’язки творчого джерела із сучасними модними трендами для 
проектування урочистого вбрання. 
Ключові слова: стиль рококо, стилеутворюючі чинники, колекція урочистого вбрання, асоціативні методи 
проектування, трансформація форми. 

ANALYSIS OF FORMING THE ROCOCO STYLE FOR WOMEN'S DESIGNER CLOTHING 
SOHATYUK I. KOLOSNICHENKO O.V., KUDRYAVTSEVA N.I. 
Kyiv National University of Technologies and Design 
Analytical studies of the Rococo style in the architecture and costumes. 
Keywords: Rococo style, style-forming factors, ceremonial dress collection, associative design techniques, 
transformation form. 

Вступ. Зовнішній вигляд моделі завжди є 
відображенням її особистості, сутності та особливості 
світосприйняття, зі всіма її звичками та вподобаннями. В 
одязі потрібно враховувати колір, лінію, фактуру і стиль. 
Одяг людини зумовлений її соціальним положенням, стилем, 
смаками, вподобаннями та матеріальним станом. Мода 
часто бере натхнення в мистецтві минулих історичних епох. 
Сьогодні, коли сучасна світова мода перенасичена 
різноманітними силуетними формами, конструктивно-
декоративними елементами та аксесуарами, що часом є 
більш епатажними, ніж витонченими, дуже важко знайти 
відповідне вечірнє вбрання, що буде підкреслювати 
особистість власника. 

У створенні вечірнього жіночого одягу творчим 
джерелом стали костюми епохи рококо [1-7]. Їх 
різноманітні об’ємні форми, декоративні елементи та 
членування надихнули на створення сучасної колекції 
жіночого одягу. Ці членування та елементи лягли в основу 
силуетних форм у колекції. 

Постановка завдання. Рококо, стиль у мистецтві і 
архітектурі, що зародився у Франції на початку 18 століття і 
поширився по всій Європі [2-3, 6], прийшовши на зміну 
стилю бароко, що відрізнявся граціозністю, легкістю та 
інтимно-кокетливим характером. Рококо став результатом 
розвитку стилю бароко, і його художнім антиподом. 
Актуальність даного дослідження підтверджується постійним 
зверненням до неї світових метрів модного світу, 
спостерігається використання головних елементів стилю – 
завитка та картель. Основною метою використання 
елементів стилю рококо, як і в часи панування стилю, є 
прагнення підкреслити «рафінованість» соціального 
положення та витонченість власника. Сучасні прогнози 
трендсеттерських агенцій в один голос заявляють про 
популяризацію стилю рококо: все частіше можна зустріти 
сукні з впізнаваними візерунками і чітко прокресленими 
формами того часу.  

Метою дослідження є аналіз та виокремлення 
основних стилєутворюючих елементів епохи рококо та їх 

перенесення в сучасний вечірній одяг задля підкреслення 
вишуканості, витонченості та особливості смаку власника.  

Об’єктом дослідження є процес розробки колекції 
сучасного молодіжного одягу на основі дослідження 
особливостей структурних зв’язків та чергуванні 
орнаментованих та лаконічних складових форм костюма та 
архітектури епохи рококо.  

Предметом дослідження виступає епоха рококо з її 
вишуканістю у прояві особистого комфорту цільової 
аудиторії. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у 
виокремленні та трансформації історично сформованих 
зв’язків зовнішньої та внутрішньої форми стилю рококо з 
врахуванням його колористичного і декоративного 
наповнення, перенесення їх у сучасний молодіжний одяг. 

Результати дослідження. З бароковим стилем рококо 
об'єднує прагнення до завершеності форм, однак якщо 
бароко тяжіє до монументальної урочистості, то рококо 
віддає перевагу витонченості і легкості [4-8]. Більш темні 
кольори і пишна, важка позолота барочного декору 
змінюються світлими тонами - рожевими, блакитними, 
зеленими, з великою кількістю білих деталей. Рококо, в 
основному, має орнаментальну спрямованість; сама назва 
походить від поєднання двох слів: "бароко" і "рокайль" 
(мотив орнаменту, вигадлива декоративна обробка 
камінчиками і черепашками гротів і фонтанів). 

Однією з характерних відмінностей стилю є шлях його 
формування. Зазвичай, усі інші стилі в мистецтві, спочатку 
формувалися в архітектурі, і, лише згодом знаходили свій 
прояв у декоративно-ужитковому мистецтві, інтер’єрі та 
одязі. З рококо все з точністю до «навпаки». Стиль рококо 
практично не знайшов відображення в архітектурному 
екстер'єрі, але майже відразу виник, як інтимний камерний 
стиль палацових і аристократичних інтер'єрів віталень та 
будуарів. Він формується і вкоріняється в салонах приватних 
будинків, де їх господині створюють новий аристократичний 
образ і стиль життя. Це витончене, галантне мистецтво, 
покликане забезпечити вічне свято, що завжди уподібнене 
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маскараду, життя світських аристократичних салонів, точно 
наслідує ті модні напрями, які диктуються головними 
фаворитками короля. Жінка, її образ, її капризи, її вимоги – 
ось що лежить в основі нового стилю. Тому, головні 
особливості рококо визначають не предметно-просторове 
середовище і декор парадних залів і кабінетів, а декор і 
обстановка будуарів, насичених творами декоративно-
ужиткового мистецтва, одяг, галантні манери і нові вимоги 
етикету. Весь стиль прагне бути легким, привітним, 
грайливим: усіма можливими і неможливими засобами 
створюється ефект руйнування меж.  

Незважаючи на таку відсутність раціональності в 
користуванні архітектурними елементами і на примхливість, 
стиль рококо залишив багато пам'ятників, які донині 
приваблюють своєю оригінальністю, розкішшю і красою, 
оскільки все мистецтво рококо створює грайливе глузливе, 
вигадливе. відчуття стурбованості, що базується на 
асиметричності його форм.  

Характерною рисою кольорової гами епохи рококо є 
присутність золотого кольору майже всюди. В основному 
він використовувався з метою акцентування уваги на 
важливих деталях та елементах оформлення – завитки, 
раковини, рамки фільонок тощо. Звичайно, що 
використання сусального золота для цих цілей могли 
дозволити собі не всі верстви населення, тому в нагоді 
ставала жовто-золотава фарба, що цілком пристойно 
передавала ідею та коштувала в рази дешевше. В якості 
фонів інтер'єрів характерними були пастельні тони: 
блакитні, зелені, рожеві, жовті, кремові, білуваті і колір 
слонової кістки, з яким вдало гармоніювали глянцево- 
коричневі тони дерева [6-8].  

З метою створення кольорових акцентів 
використовувалися більш насичені кольори: фіолетово-
синій, зелений і рожевий "помпадур" – колір севрської 
порцеляни, який часто зустрічається в гобеленах. 

Костюм в епоху рококо популярності набуває легкість, 
м’якість, вишуканість та помірність, що приходить на зміну 
барочній насиченості, густоті тонів та пишності форм. 
Рококо – це епоха, коли всі жінки – юні та романтичні німфи, 
яким ніколи не буде більше двадцяти на вигляд, а рум'яна і 
пудра в цьому майстерно допомагають.  

Форма жіночої сукні також змінюється – спершу вона 
була вужчою, але згодом стало розширюватися і 
розширилося до карикатурного межі. Жінки носять жорсткі 
корсети і пишні спідниці, що створюють бажаний об’єм 
завдяки каркасу – панье (від фр. рanier – корзина), який 
створюють ефект «перевернутої чарочки» – такий бажаний і 
модний силует того часу. Характерною рисою силуету були 
затягнутий корсетом верх і широка спідниця внизу, пишність 
якою підтримував спідничний каркас. Каркас представляв 
собою конструкцію з обручів, обтягнутих полотном. 
Діаметри обручів поступово зменшувалися до лінії талії. 
Самі обручі виготовлялися з вербових або залізних прутів, 
або з туго сплетеного кінського волоса, а найдорожчим 
матеріалом був китовий вус. Вся ця конструкція 
пристібалась на ґудзиках до корсета, який щільно 
шнурували ззаду. 

Варіативність силуетів досягалася за рахунок зміни 
форми паньє в залежності від призначення. Розрізняли 
маленьке «ранкове», або «обачне» панье, панье «гондолу» – 
сплющене спереду і ззаду, дуже широке панье «з ліктями», 
на боки якого можна було покласти лікті. На початку 
царювання Людовика XV такі спідниці носили всі жінки без 

виключення, від придворних дам до простих робітниць (рис. 
1.) [1]. 

Рис. 1. Костюм епохи рококо 

У другій половині століття панье замінюють подвійними 
фіжмами, що являли собою дві напівкупольні форми, окремі 
для кожного стегна, що кріпилися тасьмою на лінії талії. 
Французькі кравці незабаром вдосконалили і цю модель, 
запропонувавши дотепну конструкцію, що правда – досить 
складну: металеве панье, окремі частини якого кріпилися на 
шарнірах і були рухливі. Керувалися вони за допомогою 
стрічок, випущених через невеликі розрізи на поверхню 
спідниці. У сукні з таким каркасом можна було без 
труднощів сісти в карету або пройти у вузькі двері. Оскільки 
спідниця на фіжмах не допускала шлейфа – його замінили 
довгим і широким полотнищем, яке пришивалося ззаду на 
плечі або у талії. На поширення популярності таких 
вибагливих спідниць не могли вплинути ані протести 
духовенства, що не вщухали, ані глузування та карикатури у 
пресі, а такі матеріали, як китовий вус і сталеві пружини 
тільки зростали у ціні.  

Найчастіше сукні виконувалося суцільнокроєними. 
Корсетний ліф щільно облягав фігуру спереду, а на спинці 
маса тканини вільно спадала широкими складками, що 
переходили в довгий шлейф. Декольте найчастіше робилося 
дуже низьким, сильно відкривавши груди і шию. Спідниця на 
каркасі виконувалася майже без складок. Рукава, вузькі 
вгорі і розширені донизу, завершувалися пишними 
широкими мереживами в кілька рядів.  

Ще однією з особливостей костюма епохи рококо є 
оголення тіла, завдяки чому велика увага приділяється 
нижній білизні і панчохам. Жінки віддають перевагу білим 
панчохам, але іноді зустрічаються і строкаті їх варіації. 
Оскільки декольте дозволяло бачити сорочку з мереживною 
облямівкою – нижня білизна тепер стає справжнім витвором 
мистецтва - шовкова, прикрашена золотом і сріблом, 
багатими вишивками і мереживною обробкою.  

В епоху рококо за рахунок більш пишних спідниць 
обсяг жіночого костюма в цілому збільшився, що 
позначилося на декорі використовуваних тканин. Нижня 
спідниця стала не тільки доповненням і зміцненням верхньої, 
тепер вона відіграє важливу роль і при ходьбі, оскільки 
часто стає доступною для огляду, це сприяє її рясному 
декоруванню – прикрашанню стрічками, мереживними 
фестонами, воланами. 

Під корсетом і паньє носили тонку білу сорочку, 
вишиту шовком, шиттям і мереживами. Поверх сорочки, 
корсета і паньє надягали вихідну шовкову або парчеву 
спідницю, а іноді й дві, але так щоб верхня, пишно 
декорована, що не повністю закривала нижню, прикрашену 
рюшами або оборками. 

Ще одним формоутворюючим обов’язковим 
елементом костюма епохи рококо є корсет ( цей термін 
з'явився лише в XIV столітті), що перекривався ліфом на 
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шнурівці. До шнурівки, щоб плаття мало закінчений вигляд, 
пристібали трикутну вставку – стомак. Сукня, що щільно 
облягала верхню частину тіла, а ззаду збиралося у складки, 
отримала назву «robes a la francaie», а стомак був її 
невід’ємною частиною. Щоб замаскувати вимушені зборки, 
що утворювалися на стомаку в зв’язку з недосконалістю 
крою, його щедро прикрашали вишивкою, мереживом, 
рядами акуратно розташованих бантиків зі стрічок, які 
називалися ecbellt (сходи) і навіть дорогоцінними камінням. 
Такий розкішний стомак вважався ювелірною прикрасою, 
тому його часто переносили з однієї сукні на іншу. Через те, 
що стомак окремо підколювався до ліфа сукні – жіночий 
туалет займав чимало часу. 

За часів регентства з'явилося кілька нових своєрідних 
фасонів жіночої сукні – контуш, або сукня зі складкою ватто. 
Це вільна суцільнокрійна сукня, вузька в плечах, що м'яко 
спадає на широкий каркас розташований по лінії стегон. 
Особливу красу і принадність представляла її спинка: по 
ширині плечей тканину закладали в поздовжні глибокі і 
широкі складки, які імітували плащ. Спереду контуш низько 
відкривав груди і шию, він міг бути накладним або 
розпашним. У XVIII столітті цей наряд називали «Адрієна» 
або «летюча сукня». Сьогодні ми називаємо його «сукня 
ватто», на честь відомого живописця, який не один раз 
зображував такий наряд. Дуже швидко цей ансамбль 
перетворився на туалет для придворних церемоній. Він 
обов'язково доповнювався ще мереживною наколкою у 
волоссі або найтоншою мантильєю із золотими пензликами, 
що прикривала голову. Не виключено, що «летючу сукню» 
близько 1715 Париж побачив на сцені «Комеді Франсе» у 
виставі за п'єсою Флорана Картону Данкур «Кокетки 
влітку». Схоже, що цей туалет прийшов в життя з 
театрального гардеробу. 

Іншим, новим і дуже популярним кроєм суконь, був 
фасон суконь з укороченою попереду спідницею, довжиною 
зазвичай трохи нижче колін, з рукавами довжиною до ліктя 
.Стали модні також сукні у вигляді плащів, з рукавами та 
без. Найбільш повним втіленням рис рококо є костюм другої 
половини XVIII століття – сукня «полонез» – із  значно 
зменшеними деталями й ускладненим декором. Зазвичай її 
рясно обробляли воланами, рюшами та всілякими 
мереживами, квітами, а виконувалася вона з більш тонких і 
м'яких тканин з дрібним візерунком. 

За часів Марії-Антуанетти [1-4] відбувалася майже 
щоденна зміна фасонів, винаходом яких займалася сама 
королева за допомогою, тоді знаменитої модистки 
мадемаузель Бертен і танцівниці Гімар. Сама вона нерідко 
одягалася настільки ризиковано, що одного разу, пославши 
свій портрет матері, Марії-Терезії, вона отримала його 
назад з написом такого змісту: «Замість французької 
королеви, якою я сподівалася помилуватися на портреті, я 
побачила перед собою виряджену танцівницю. Безсумнівно, 
портретом помилилися і прислали не той, який призначався 
мені ». 

Подальший розвиток жіночого костюма знову 
повертає його до двох трикутників, з'єднаних вершинами на 
лінії талії. Примітно, що протягом усього XVIII століття покрій 
жіночого сукні залежав від таких елементів нижньої білизни 
як корсет і панье. Корсет мав низький виріз, завдяки чому 
груди стали майже відкритими. У його завдання входило 
підняти бюст, який спокусливо видніється крізь тонку 
мереживну оборку в вирізі сукні. Щільний, жорсткий дуже 
відкритий ліф сукні контрастував з пишною, непомірно 

роздутою з боків спідницею на фіжмах. Складалося відчуття 
крихкості і витонченості фігури. Форму трикутника 
підкреслювали обробка ліфа і спідниці. 

Мода в епоху рококо поширилася на лише на 
оформлення та предмети інтер’єрів, суконь та форми 
головних уборів та зачісок. Не менш важливою складовою 
залишалася мода на забарвлення та декоративну 
орнаментацію тканин. Розмаїття кольорів та вибагливі їх 
назви теж були своєрідним тестом на приналежність до 
«модної касти» тогочасних законодавців трендів. Нікого не 
дивувало, що в усьому Парижі не залишилося нічого, аж до 
вуличного бруду, щоб не дало назви якомусь відтінку шовку: 
«каналізація» або колір вишивки «паризький бруд», якою 
мадемуазель Ленорман обробила свою «Турецьку сукню», 
що викликало справжній фурор у суспільстві. Ніхто не 
сумнівався в правильності назви кольору тканини «кака 
дофіна», яка з'явилася в честь народження спадкоємця в 
королівській родині. І пояснювалося це все не тільки 
примхами смаку, а й жагою до фривольного способу життя, 
прагненням до постійної, невпинної та неприборканої 
розкоші. 

Наймоднішими тканинами стали: атлас, шовк і 
полушовк з різнокольоровими візерунками. Для особливо 
багатих туалетів використовували брокат або парчу, для 
мантильїв і взагалі верхнього одягу – різновид легкого 
оксамиту або сатин. Ці тканини відрізнялися високими 
драпірувальними характеристиками, і красивим малюнком 
створювали враження постійної рухливості. Перетин і злами 
складок створювали виразну, характерну для Рококо гру 
світла та тіні. Композиція сукні поєднувала статичну, чітко 
фіксовану форму спереду і рухому форму ззаду. 

Французький шовк прославився завдяки першокласній 
якості та, поступово, витіснив італійські шовкові тканини, які 
домінували в моді в попередньому столітті. В середині XVIII 
століття – в золоту епоху стилю рококо – фаворитка 
Людовика XV мадам де Помпадур постає на портретах в 
дивовижних сукнях, виготовлених з високоякісного шовку. 

З початку 1770р. поширилася мода на тканини в 
смужку серед усіх верств населення. У модному журналі 
«Magasin des modes», що видавався в 1780-і роки, якраз 
перед Французькою революцією, нерідко зустрічаються як 
чоловічі, так і жіночі костюми з тканини у вертикальну 
смужку двох кольорів. Мода на тканини в смужку 
збереглася і в період Французької революції. 

Найважливішими елементами, що прикрашали сукні в 
епоху рококо, були оборки, бахрома, букети штучних квітів, 
стрічки, тасьма синель, рюші з найніжніших мережив тощо. 
Велике значення надається дрібним доповненням до одягу, 
таким як віяло, яке було необхідною частиною вміння 
кокетувати, сумочка «пампадур» для незліченних 
косметичних дрібниць, брегети –годинник-брелок на 
ланцюжку, рукавички і муфточка. Часто епоху рококо 
називають мініатюрним століттям, коли ідеалом жіночого 
вигляду була лялькова, мініатюрна красуня з витонченою 
невисокою фігуркою, тонкою талією, затягнутою в корсет, 
маленьким ротиком та вузькими плечами. Тому, недивним є 
звернення значної уваги на такий тонкий та філігранний вид 
декоративної обробки, як рельєфна вишивка, що отримала 
досить просту назву – вишивка рококо.  

Таким чином, методологічною основою досліджень 
визначено морфологічну трансформацію архітектурних 
форм, елементів декору, геометричність та фактурність 
декоративних елементів шляхом застосування адаптованих 
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елементів в костюмі [9]. Системно-структурний аналіз 
дозволив виокремити основні характеристики та принципи 
побудови історичного одягу епохи рококо, його системні 
зв’язки та пропорційний устрій. Морфологічний аналіз, що 
базувався на результатах літературно-аналітичного, 
візуально-аналітичного та соціологічного опитувань, став 
підґрунтям для створення варіативних моделей-пропозицій 
сучасного жіночого одягу з трансформованими елементами 
стилю рококо. Поліпшення експлуатаційних та естетичних 
показників новостворених моделей досягається шляхом 
застосування сучасних матеріалів, фурнітури та 
конструктивно-технологічних особливостей проектування та 
виготовлення колекції, що зробить її вироби сучасними та 
ергономічними. 

Аналіз моди останніх років [10-12] дозволяє зробити 
висновок, що стиль рококо в сучасній «фенш індустрії» є 
актуальним та затребуваним. Це підтверджується постійним 
зверненням до нього провідних гуру в сфері дизайну одягу. 
Так, за останні роки найяскравіше його трансформував у 
сучасне подіумне життя творчій дует Dolce & Gabbana. В 
одязі італійського бренду використовуються такі 
декоративні доповнення, як кристали, стрази і різні 
мережива, що повною мірою відповідає основним 
характеристикам епохи рококо. Особлива увага 
приділяється забарвленням і фактурі основи тканин. Щодо її 
колориту, то тут домінує пурпур, чорний з золотом, синій з 
сріблом, а також тютюновий, червоний і коричневий. 
Найчастіше тканини розшиті різними стразами, які здатні не 
тільки привернути до себе увагу всіх оточуючих, а й 
створити відчуття свята і урочистості. 

Образи колекцій, в яких використовуються візерунки з 
рослинними мотивами, користуються популярністю у 
багатьох шанувальників цього стилю. Особливо розкішно 
виглядає одяг, виконаний з оксамиту або парчі, розшитий 
кристалами. Під час створення своїх сучасних колекцій, 
виконаних на тему трансформації історично сформованого 
стилю рококо, багато дизайнерів використовують 
найоригінальніші композиції з намистин, стеклярусу і бісеру. 
У їх колекціях немаловажне місце займають короткі 
пелерини, що нагадують накидку кардинала. Тут також 
присутні великі банти, стрічки і манжети, що складаються з 
декількох мереживних шарів. Саме такі елементи одягу 
широко використовувалися у вбранні короля та його двору. 

Варто зауважити, що стиль рококо сучасні дизайнери 
використовують в розкішних нарядах при пишних показах 
на подіумах. Їх моделі доповнюються різною біжутерією, а 
також і прикрасами для волосся. Також Dolce & Gabbana 
представили своїм шанувальникам різні аксесуари: обручи 
для волосся з кристалами, довгі сережки та намиста. Як і в 
минулі часи, сучасний наряд у стилі рококо має пишний 
вигляд, адже створюється тільки справжніми майстрами. 
Тільки професіонали своєї справи можуть виготовити виріб, 
який максимально точно буде поєднувати в собі всі 
елементи епохи.  

Віяння сучасної моди і неперевершеного стилю рококо 
були об'єднані в колекціях Карла Лагерфельда. Фотосесія 
нової колекції проводилася на тлі казкових фонтанів і 
розкішних садів Версаля. Ця обстановка дозволила 
посилити образ придворних дам Франції XXI століття. Для 
додання сучасних акцентів обличчя моделей замість мушок 
прикрашали логотипи Коко Шанель. 

Вже не один сезон в індустрії моди спостерігається 
лаконічний стиль –  мінімалізм. Величезна кількість брендів 

відмовляються від показної насиченості, яскравої мішури і 
«надмірностей». Найвідоміші дизайнери віддають перевагу 
простому одягу, пошитому зі смаком, який виглядає просто, 
але стильно. Даний напрямок не має строгих обмежень. 
Вбрання  відрізняється відсутністю обробки, простим 
кроєм, якісними матеріалами. Незважаючи на це, тиждень 
моди весна–літо 2017 представив зовсім інші моделі, в яких 
були присутні стрази, люрекс, мереживо, гофре, вишивка, 
бахрома, волани, контрастні вставки, накладні листя і квіти. 
Таким чином, наші улюблені дизайнери відзначили, що у 
сучасній моді не властиві нудні образи, буденні риси, 
однотипні ліки. 

У жіночій моді актуальним трендом стала наявність 
штанів. У наступному сезоні можна буде носити все – від 
класики до різних варіантів бермудів, палаццо, капрі. 
Єдине, що варто взяти до уваги - штани мають виключно 
делікатно підкреслювати фігуру, залишаючи вільне 
прилягання для відчуття повного комфорту і одночасної 
впевненості у собі. Відмінною особливістю модних жіночих 
штанів є насичений колір, при цьому лідерство відводиться 
червоному. Деякі фасони, що нагадують за кроєм і 
фактурою джинси, гордо несуть на собі стрази та вишивку 
(табл. 1). Влітку 2017 року не потрібно буде набиратися 
сміливості, щоб продемонструвати деякі частини тіла, 
оскільки на піку моди з’являються короткі топи. Жінки будь-
якого віку, з різною статурою зможуть взяти цю тенденцію на 
замітку. Завищена талія буде актуальна для всіх, а 
занижена залишиться актуальною для молодіжного стилю. 

Ідеально підібрана сукня — це можливість залишатися 
стильною і привабливою в будь-яку пору року та 
незважаючи на  погодні умови. У новому сезоні дизайнери 
випустять велику кількість різноманітних повсякденних 
нарядів — від літніх повітряних сарафанів до строгих суконь-
футлярів.  

Потенційними споживачами колекції, що проектується, 
є молоді дівчата та жінки. Це молодь, для якої одяг має 
велике значення у формуванні власного стилю; на це вони 
готові витрачати гроші. Інколи, у пошуках нових рішень, 
молодь звертається до наслідування кумирів, батьків, 
товаришів, не завжди звертаючи увагу, чи пасують ці речі 
саме їм.  

Отже, в основу концепції колекції покладено ідею 
надання сучасної молоді впевненості у собі, яка була б 
гармонійною. Як правило, потенційний споживач колекції 
стилю рококо звик до розкоші та вишуканості, прагне бути 
«королевою балу». Але, все ж таки, не будемо забувати, що 
правильно створений персональний стиль – це певне 
поєднання та гармонізація загальної форми одягу та її 
складових: крою, кольорів та фактур тканин, що несе в собі 
певні емоції. Індивідуальний стиль одягу завжди перебуває в 
прямій залежності від моди, яка вносить до нього помітні 
зміни, інколи - до невпізнання: – від романтичної кокетки до 
гламурної леді-вамп. Головним при виборі речей для 
споживача залишається незвичайність та яскравість, що 
допомагає формувати образ з натяком на пишність та 
вишуканість. Для створення рядів колекцій слід обрати 
окремі пластичні вузли на конструктивних поясах шляхом 
використання їх в якості композиційних центрів. Візуальний 
та аналітичний аналіз жіночих костюмів епохи рококо дає 
невичерпне підґрунтя для розробки сучасної жіночої 
колекції: з історичного прообразу виокремлюються 
елементи членувань, крою, симетрії. 
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Таблиця 1 
Прояв характерних рис стилю рококо в сучасних модних тенденціях 

№ 
Назва 

характерної 
риси 

Наявність характерних рис стилю рококо у сучасних модних тенденціях 

1 2 3 

1 Оксамит 

Lacoste Valentino Nina Ricci 

2 Оборки Chloe Gucci Fendi 

Chanel Sonia Rykiel Rodarte 

3 
Парча 

Blumarine Rochas Gucci 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 

4 
Оббивні 
принти 

Giorgio Armani Alexander Mc Queen Rodarte 
Асортимент 

5 Вечірні сукні 

Nina Ricci Valentino Alexander MC Queen 
Кольори 

6 
Пастельні 
кольори 

Courreges Kenzo Balmain 

7 
Ліловий 

Miu miu Kenzo Ashish 
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Висновки. Таким чином, аналіз рис епохи рококо дав 
поштовх для проектування колекції стильного урочистого 
жіночого вбрання. Використання тематики першоджерела 
дозволяє удосконалити зовнішню форму та кольорове 
наповнення сучасного одягу шляхом встановлення 
асоціативних параметричних взаємозв’язків між творчим 
джерелом та розробленими моделями одягу. Все це дає 
змогу задовольнити попит сучасного споживача шляхом 
застосування асоціативних методів в якості засобу дизайн-
ергономічного проектування. Розгляд стилеутворюючих рис 
епохи рококо створює підґрунтя для проектування 
асортиментних рядів колекції урочистого жіночого вбрання, 
а також визначає принципи створення образів колекцій в 
поєднанні із сучасними матеріалами, їх фактурами (в тому 
числі принтами) та конструктивно-технологічними 
особливостями виготовлення гармонійних моделей 
сучасного молодіжного одягу. 
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Київський національний університет технологій та дизайну 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛОРИСТИКИ НАРОДНОГО ОДЯГУ 
УКРАЇНОК КИЇВЩИНИ 

Вивчення колористики українського народного жіночого одягу регіонів Київщини на основі творчого 
аналізу оригінальних акварельних замальовок середини 19ст., виконаних дослідником української 
культури Домініком Де ля Флізом, з метою застосування результатів дослідження в проектуванні сучасних 
моделей одягу. 
Ключові слова: колористика, український народний жіночий одяг, дослідження, художньо-композиційні 
характеристики. 

RESEARCH OF THE COLORING OF THE UKRAINIAN WOMEN’S NATIONAL CLOTHES KIEV REGION 
PARANKO N. P., NIKOLAEVA T. V., DAVIDENKO I.V. 
Kyiv National University of Technologies and Design 
Study the coloring of Ukrainian national women's clothes of Kyiv region, based on the creative analysis of original 
mid-19th century watercolor sketches made by a Ukrainian culture researcher Dominique De la Flize, and use the 
research results in the design of modern fashion. 
Keywords: coloring, Ukrainian national women's clothing, research, artistic and compositional characteristics. 

Вступ. В індустрії моди існує неписане правило: в 
кожному сезоні повинен бути присутнім ретрообраз і 
етнічний образ, які можна комбінувати. На перший погляд 
здається, що такий підхід обмежує дизайнера, однак 
насправді він забезпечує безліч варіацій, якщо врахувати 
кількість історичних періодів і етнічних культур, які можуть 
послужити джерелом натхнення. Дизайнери для своїх нових 
колекцій все частіше черпають натхнення з національних 
костюмів різних народів та епох. Адже етностиль в одязі – 
це спосіб підкреслити свою індивідуальність і заявити про 
свою сміливість і незалежність. Відмінною рисою етностилю 
є неординарність, природність і, що дуже важливо в наш 
кризовий час, розмаїття кольорів. З допомогою етностилю 
образ можна позначити автентичними кольорами і це буде 
не лише елемент костюма, але й визнання любові до певної 
нації. 

Колір у композиції декоративно-прикладного 
мистецтва, до якого відноситься і мистецтво творення одягу, 
виконує комунікаційну функцію (поділ, акцентування, 
об'єднання або роз’єднання візуальної інформації), 
пізнавальну функцію (кольорові символи і знаки, кодування) 
і найважливішу – виражальну функцію. Саме остання 
функція активно впливає на художню образність творів, 
викликаючи відповідні емоції та естетичні почуття [1]. 

Результати досліджень. Дана стаття присвячена 
дослідженню колористики українського народного вбрання 
на основі аналізу творчої спадщини дослідника Домініка Де 
ля Фліза. Його творча спадщина - унікальне явище в історії 
української і європейської науки та культури середини 19 
ст. Дев`ять рукописних книг великого формату та обсягу 
(деякі з них - понад тисячу сторінок) містять етнографічний 
опис Київщини та Черкащини з великою кількістю 
географічних, медичних, біологічних та мистецтвознавчих 
відомостей. Книги також ілюстровані оригінальними 
акварельними малюнками (здебільшого це замальовки 
українців в народному одязі) [2]. 

Спадщина Де ля Фліза може надихнути на творчі ідеї 
багатьох дизайнерів. Це дуже цікавий матеріал з історії 
українського костюма, адже малюнки Де ля Фліза, зняті з 
натури, дають можливість уявити різноманітність видів та 
форм українського народного одягу Наддніпрянщини і 
Полісся (сорочки, свити, кожухи, юпки, головні убори, 
взуття, прикраси), пропорційне співвідношення елементів 
одягу, крій, колорит, оздоблення, способи носіння. На 
рис.1-4 представлені фотографії замальовок дослідника 
Домініка Де ля Фліза, зроблені Інститутом української 
археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського 
НАН України [3] та фотографії автора, зроблені із 
оригіналів малюнків Де ля Фліза, які зберігаються в 
Чернігівському історичному музеї ім.В.В.Тарновського. 

Рис.1. Мешканці сіл Веприк, Плесецьке, Вільшанка, Барахти 
та м.Фастів Васильківського повіту 
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Рис.2. Мешканці м. Обухів 

Рис.3. Мешканці м. Фастів Київського повіту 

Рис.4. Мешканці сіл Глеваха, Кожухівка, Бугаївка, 
Дмитрівка, Димер, Трипілля, Витачів, Жуківці та Білогородка 

Київського повіту 

В естетичних властивостях комплексу народного 
вбрання особливу роль відігравав колір та його художньо-
емоційне сприйняття. Кольорова палітра українського 
народного одягу життєрадісна, яскрава і барвиста. 

Такі кольори налаштовують людину на позитивне 
сприйняття життя і навколишнього світу. В народному 
мистецтві України колірне рішення завжди відіграє активну 
роль, як найсильніший засіб емоціонального впливу. [4]. 

Загальний колорит вбрання Правобережної України 
був світлий, білий, збагачений яскравими кольорами 
вовняних плахт і поясів, вінків, червоного намиста та стрічок 
[5]. Продуману високохудожню композиційну форму та 
об'ємно-просторову структуру мають комплекси одягу 
Київщини. Вони характеризуються винятковою силою 
емоційного декоративного звучання. У цьому важливу роль 
відіграють : 

- білий колір (білі свити, білі кожухи);  вишивка на 
білому тлі сорочок; 

- поява верхнього плащовидного одягу із тонкого 
яскравого сукна - баєвих юпок; 

- пошиття з кольорових фабричних тканин спідниць; 
- вишивка  або  аплікація на керсетках, кожухах, 

юпках; 
- різнокольорові барвисті стрічки - дівочі головні 

убори; 
- червоне намисто, дукати. 

Замальовки Де ля Фліза промовисто підтверджують 
яскраву колористику українського народного костюма. 
Щоб дослідити більш детально кольорову гаму вбрання 
українців середини 19 століття, які мешкали в Київській 
губернії, було виявлено домінуючі кольори в одязі українців 
Київського, Васильківського, Радомишльського, 
Сквирського, Таращанського, Черкаського, Чигиринського 
та Звенигородського повітів, спочатку проаналізувавши 
колірну гаму костюму українців кожного села, де бував Де 
ля Фліз. В результаті таких досліджень було отримано 
кольорову палітру одягу по кожному повіту і в цілому по 
Київській губернії. Дослідження підтверджені колірними 
діаграмами. Зроблено структурний аналіз колористики 
українського вбрання по 42 осередкам, куди входили міста 
і села Київської губернії. В українському жіночому одязі 
гармонія кольорів досягалася тим,, що світлий однотонний 
колір свит ошатно урівноважував яскраві плахти, фартухи, 
головні убори. 

В даній статті представлені дослідження колористики 
жіночого одягу українок, які мешкали в Київському та 
Васильківському повітах Київської губернії в середині 19ст. 
Різнобарвні юпки із покупних тканин оживили монохромну 
гаму традиційних свит. В верхньому  жіночому  одязі 
з’явились  яскраві  життєрадісні  акценти,  що  особливо 
помітно в малюнках Де ля Фліза. 

Висновки. Вивчення художньо-композиційних 
характеристик українського народного костюма, до яких 
відноситься і колористика вбрання, є актуальним на 
сучасному етапі розвитку костюмознавчої науки, 
спрямованої на збагачення естетичних уподобань 
споживачів моди, що стверджує життєздатність та 
універсальність національного українського костюма. 
Проведені дослідження знайомлять з домінуючими 
кольорами та гармонійними поєднаннями кольорової 
палітри українського народного одягу. Матеріал 
представлений для використання результатів досліджень  в 
проектуванні сучасних  моделей одягу. 
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СПОСОБИ ПЕРЕРОБКИ І ОБЛАСТІ ПОДАЛЬШОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ МАТЕРІАЛІВ ШВЕЙНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

Дана стаття присвячена аналізу раціонального використання відходів матеріалів швейної промисловості, 
що утворюються на різних стадіях технологічного процесу виготовлення виробів. 
Ключові слова: відходи матеріалів швейної промисловості, способи переробки, обладнання для переробки 
відходів, механічне подрібнення, області подальшого використання. 

METHODS OF PROCESSING AND THE FOLLOW-USE WASTE MATERIALS OF CLOTHING INDUSTRY 
RUBANKA M.M. 
Kyiv National University of Technologies and Design 
This article analyzes the rational use of waste materials clothing industry generated at various stages of the 
process of manufacturing products. 
Keywords: waste materials of clothing industry, methods of processing, equipment for processing, mechanical 
grinding, follow-use. 

Вступ. Підвищення потужностей промислового 
виробництва України супроводжується зростанням та 
накопиченням об’ємів утворюваних відходів. Саме тому, все 
найчастіше піднімаються питання, пов’язані з вирішенням 
найболючішої проблеми господарської діяльності людини – 
правильного поводження з відходами. Переробка та 
раціональне використання відходів виробництва і 
споживання є запорукою розвитку цивілізованого 
суспільства.  

Підприємства легкої промисловості України, зокрема 
швейної промисловості,  не є виключенням, і побічним 
результатом їх діяльності є ціла низка різноманітних відходів.  

Переробка та подальше використання відходів 
матеріалів легкої промисловості, зокрема швейної 
промисловості, в якості вторинної сировини дозволяє 
заощаджувати кошти і природні ресурси, а також дає 
можливість зменшити величезні площі сміттєвих звалищ, 
об’єми сховищ, териконів тощо. Це можливо лише при 
умові  створення сучасних високоефективних технологічних 
процесів переробки відходів матеріалів легкої 
промисловості, розробки нового та вдосконалення 
існуючого обладнання для їх реалізації.  

Тому проблема переробки та раціонального 
використання відходів матеріалів легкої промисловості, 
зокрема швейної промисловості, є актуальною та 
своєчасною. 

Постановка завдання. Завданням досліджень є аналіз 
раціонального використання відходів швейної 
промисловості України, що утворюються на різних стадіях 
технологічного процесу виробництва готової продукції [1].  

 Результати дослідження. До відходів матеріалів 
швейного виробництва відносять відходи, які утворюються 
при різних технологічних операціях виготовлення одягу та 
деталей для його оздоблення [2]. До них належать відходи 
від розкрою матеріалів (обрізки шкіри, тканини, хутра, 
полотна та ін.), зіпсована фурнітура, відходи швацьких 

ниток, відходи кінцевої продукції виробництва (вибраковка) 
та інші. На рис. 1 зображені відходи матеріалів швейного 
виробництва, значні обсяги яких утворюються на підготовчій 
стадії виготовлення продукції, а саме при розбракуванні і 
розкрої. 

Практично всі види відходів матеріалів швейної 
промисловості можуть бути перероблені. Для цього 
потрібно лише вибрати раціональний спосіб переробки та 
обладнання для його реалізації. На вибір способу 
переробки відходів суттєво впливають їх склад, хімічні та 
фізико-механічні властивості.  

На сьогоднішній день існує цілий ряд обладнання для 
переробки відходів швейної промисловості, що дозволяє 
отримувати вихідний матеріал заданих параметрів [3, 4]. 
До обладнання висувається ціла низка вимог, серед яких 
можна виділити: якість переробки, ступінь дисперсності 
вихідного матеріалу, енерговитрати на переробку одиниці 
об’єму матеріалу та продуктивність обладнання. 
Основними критеріями вибору обладнання й надалі 
залишаються ступінь дисперсності вихідного матеріалу та 
продуктивність. 

Одним з універсальних, енергетично вигідних і 
найпоширеніших способів переробки більшості відходів 
швейної промисловості є різання [2]. 

Для переробки обрізків тканин можуть бути 
використані роторні молоткові дробарки [5], в яких 
реалізовано спосіб механічного подрібнення ударом та 
дискові розривні подрібнювачі [6], що передбачають 
використання двох і більше роторів, які обертаються в 
одному напрямку з різними кутовими швидкостями. 

Для переробки обрізків натуральної і штучної шкіри 
найбільш широке застосування отримали роторні ножові 
дробарки, в яких реалізовано спосіб механічного 
подрібнення різанням [7, 8] та роторні голкофрезові 
дробарки [9], в яких реалізовано спосіб механічного 
подрібнення розволокненням. 
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а б 
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Рис. 1. Відходи матеріалів швейного виробництва: 
а – обрізки тканин; б – обрізки шкіри; в – обрізки 

утеплювача; г – обрізки хутра; д – зіпсована фурнітура; е – 
відходи швацьких ниток 

Подрібнені відходи натуральних та штучних шкір 
використовують в якості наповнювачів композиційних 
матеріалів [10, 11]. Подрібнені відходи матеріалів 
швейного виробництв використовують в якості наповнювачів 
для полімерних композицій, для виробництва вати та 
нетканих матеріалів [3]. 

Відомими є альтернативні способи раціонального 
використання відходів матеріалів швейної промисловості. 
Останнім часом, стає все більш популярним оригінальний 
вид рукоділля – печворк (від англ. Patchwork — «клаптикова 
ковдра»), що передбачає використання різнокольорових 

клаптиків (обрізків) тканини, які зшиваються в одне єдине 
полотно за принципом мозаїки. Новостворене полотно 
буде мати власний композиційний план, фактуру, візерунок, 
колірне рішення тощо. Власноруч створені оригінальні та 
ексклюзивні речі, можуть слугувати прикрасою будинку 
(рис. 2), предметами одягу (рис. 3), аксесуарами (рис. 4) 
тощо. 

а б 

в г 

Рис. 2. Печворк у побуті: 
а – ковдра; б – килим; в – елементи декору; 

г – подушка 

а б 

Рис. 3. Печворк в одязі: 
а – сукня; б – жакет 

№2, 2017 | 49 



  НАУКОВИЙ ПОШУК 

а б 

Рис. 4. Печворк в аксесуарах:  
а – сумка жіноча; б – чохол для телефону 

Обрізки утеплювачів можуть використовуватися в 
якості наповнювача при виготовленні м’яких іграшок. 
Обрізки шкіри можуть слугувати матеріалом для 
виготовлення та оздоблення елементів інтер’єра і декору 
(рис. 5). 

а б 

в 

г 

Рис. 5. Шкіряні елементи декору та інтер’єру: 
а – наволочка подушки; б – килим; в – пуф;  

г – накладка на стілець 

Висновки. Підприємства швейної промисловості в 
процесах виробництва готової продукції лишають після себе 
цілу низку різноманітних відходів. Проблема переробки і 
раціонального використання відходів легкої промисловості, 
зокрема швейної, й надалі залишається актуальною 
задачею. Розглянуто можливі альтернативні шляхи 
раціонального використання відходів матеріалів швейної 
промисловості.  
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E-GLOVES  TO  PROTECT 
WORKERS  FROM 

DANGEROUS  VIBRATION 
Led by Professor Tilak Dias, of the School of Art & 
Design, the technology aims to alert wearers to when 
they experience vibrations likely to cause conditions such 
as vibration white finger and carpal tunnel syndrome.

“Prolonged use of power tools can result in a variety of 
musculoskeletal, neurological and vascular disorders,” 
said Professor Tilak Dias, who leads the university’s 
Advanced Textiles Research Group. “But by using smart 
textiles, it could be possible to detect with accuracy when 
a worker is exposed to damaging levels of vibrations and 
help prevent such conditions occurring in the first place.” 

Workers at risk
During the past decade, more than 10,000 claims have been made for vibration white finger and carpal tunnel 
syndrome, according to the Health and Safety Executive (HSE). Workers at risk are those who regularly use 
power tools such as concrete breakers, sanders, grinders, hammer drills, chainsaws, hedge trimmers, powered 
mowers and more. The e-gloves being developed by Nottingham Trent University would appear like a normal 
pair of worker’s gloves to the naked eye and be washed and worn without any damage to the technology.
Sensors
Sensors to be tested as part of the research include vibration sensors which are only two millimetres long and 
accelerometers. They will be encapsulated in micro pods before being embedded into the yarns which are 
knitted into gloves. When a dangerous level of exposure to vibrations is about to be experienced, a worker is 
alerted to stop work. “By lowering the risk of exposure to dangerous levels of vibrations, we can help improve 
the lives of thousands of construction workers around the world by helping prevent them develop what can 
become permanent industrial diseases,” said Dr Theodore Hughes-Riley, a research fellow at the university who 
is developing the technology.

www.ntu.ac.uk

Nottingham Trent University 
is developing gloves 
embedded with tiny sensors 
to help protect construction 
workers from exposure to 
vibration.

CARPET CONCEPT 
DEVELOPS NEW 

CARPETS MADE WITH 
ECONYL YARN

The raw material for the yarn comes from old fishing nets, which meander in the oceans. There they pose, just 
like plastic waste, a considerable threat to sea creatures.  n a regeneration system developed by the Aquafil, 
the nylon material is recovered from the recycled fishing nets, as well as from textile waste or old carpets made 
of polyamide 6, and processed into yarn. According to Aquafil, from every tonne of waste collected in the seas 
about 1,000 square metres of carpet can be produced. The production of 10,000 tonnes of Econyl is also said 
to eliminate more than the same amount of waste and save more than 42,000 tonnes of CO2, according to 
data provided by Aquafil. 

Four international universities were involved in the development of this process. It was first used in 2011, after 
more than four years of research. In 2014, Aquafil won the National German Sustainability Award for resource 
efficiency. The Econyl yarn was recognised by being included on the material list for environmentally friendly 
construction for the attainment of LEED credits (Leadership in Energy and Environmental Design).

www.hillarys.co.uk

By the year 2020, experts forecast that fibre 
consumption in the textile industry will increase 
by 30% and that the environmental impact will 
consequently grow. A carpet manufacturer 
Carpet Concept has collaborated with a 
leading Italy based polyamide 6 producer 
Aquafil  to manufacture part of its product 
range with environmentally friendly alternative 
yarns. The company hopes that with products, 
which are made of old fishing nets recovered 
from the seas, produced at its Thuringian 
factory, it contributes towards providing a 
qualified ecological response for the future.
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Пустовіт В. О., директор 
«Швейна фабрика «Зорянка» 

Одне з найвідоміших і найстаріших 
підприємств Кіровоградщини - це 
приватне акціонерне товариство 
“Швейна фабрика “Зорянка”.  У 
різні часи тут виготовляли широкий 
асортимент жіночого та чоловічого 
одягу. 

Підприємство було засноване в 
1922 році. Матеріальною базою 
для розгортання виробничої і 
господарської діяльності послужила 
майстерня з  ремонту військового 
одягу в складі 10 майстрів і 10 
швейних машин, а також приватні 
майстри, яким було запропоновано 
перейти працювати на фабрику зі 
своїми ремісничими машинами.

До 1 січня 1923 року на 
Елисаветградскій швейній фабриці 
було 30 майстрів-швейників, 
що працювали індивідуально, за 
індивідуальними замовленнями і 35 
швейних машин 16 і 31 класу .

ШВЕЙНА ФАБРИКА 

ЗОРЯНКА
95 рокiв славетної iсторiї

Фабрика розмістилася в невеликому двоповерховому будинку на куті 
вулиць Дворцової  і Великої Перспективної (за нинішньою назвою). 
Цехів, бригад у 1922 році не було. А вже у 1923 були організовані цехи : 
закрійний, в якому працювало 6 чоловік та пошивний з 35 працівниками.

1 березня 1927 року колектив фабрики перейшов у новий будинок, 
розташований на куті вулиць Преображенської і Великої Перспективної 
(за нинішньою назвою). З цього року усі вироби на фабриці пошивались 
поточним методом. Поступово збільшувалося число працюючих, 
закуповувалося нове обладнання. Випускалася продукція: напівпальто 
чоловічі, штани чоловічі, костюми чоловічі , пальто дамські. У середині 
1929 року до складу фабрики увійшла панчішна фабрика в кількості 80 
чоловік і стала одним з цехів швейної фабрики. На початку 1930 року 
до складу фабрики увійшла ґудзикова фабрика на правах ґудзикового 
цеху, у якому було 200 робітників і 10 штамповочно – оздоблювальних 
верстатів.

Під час війни фабрика була зруйнована, відновлення велося 
робітниками підприємства. 18 січня 1941 року, тобто через тиждень 
після звільнення міста від фашистських загарбників, фабрика почала 
давати готову продукцію – військове обмундирування, медичні і 
маскувальні халати. 1949-1958 роки – це десятиліття для колективу 
фабрики характеризується ритмічною роботою, щоденним виконанням 
і перевиконанням виробничих планів. Поряд з цим йшло будівництво 
нового виробничого корпусу швейної фабрики. У 1959 році 
Кіровоградська швейна фабрика перейшла в новий виробничий корпус, 
де знаходиться й сьогодні.

Протягом 22 років, до 1992 року, підприємством успішно виконувалось 
постійне Державне замовлення Міністерства Оборони СРСР по 
забезпеченню Армії і населення виробами протихімічного захисту. 
З 1992 року на підприємстві повністю припинено випуск даних 
спецвиробів,. Виробничі цехи № 1, 2, 3, 4 та інші дільниці демонтуються та 
переходять на пошив цивільного асортименту : блуз та спідниць жіночих, 
костюмів жіночих, пальто жіночих зимових з натуральним хутром та 
ін.        З 1994 року підприємство починає працювати на давальницькій 
сировині з німецьким підприємством Johan Harjung. Виконує замовлення 
фірм Німеччини: Oktavia, La Vi, Heko, Artlaender. Також налагоджені 
надійні відносини з німецькими, голандськими, американськими, 
французькими, англійськими фірмами: Montana, Steillmann, Kaiser, BAF, 
HS Fashion, Cosma, Lener Cordier,  Reggy Design, Buikema Fashion.

З 2013 року  директором ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» є Пустовіт 
Віра Олексіївна, яка нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеню. Її 
загальний стаж на підприємстві складає більше 36 років, з них 18 років 
Віра Олексіївна працювала головним інженером підприємства.
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Сьогодні швейна фабрика “Зорянка” - команда однодумців-професіоналів, що займаються 
виготовленням сучасної якісної та конкурентоспроможної продукції.   

Підприємство, яке було створене в далекому 1922 році на базі майстерні по ремонту військового одягу 
в складі 10 майстрів, на теперішній час налічує  близько 400 працюючих.

Постійно оновлюється мате-ріально-технічна база, що дає змогу використовувати передові 
технології обробки швацьких виробів.

«Зорянка» оснащена сучасним технологічним обладнанням:   система  САПР та розкрійний  комплекс 
фірми «INVESTRONIKA», дублюючі  установки фірми «КANNEGIESSER», швейне облад-нання фірм 
«PFAFF», «DURKOPP  ADLER  AG», «STROBEL», «ZOJI», «JUKI», прасувальне обладнання  фірми «VEIT» та 
«ROTONDІ».

Структурними підрозділами підп-риємства є експериментальний, підготовчо-розкрійний, три пошив-ніих 
(10 потоків) та механічний цехи, а також допоміжні служби.

З нагоди ювілею фабрики більше 40 працівників були відзначені подяками та грамотами Федерації 
профспілок Кіровоградської області, Федерації профспілок України, Центрального комітету Профспілки 
працівників текстильної та легкої промисловості України, міської ради та виконавчого комітету міста 
Кропивницького, Кіровоградської обласної ради та обласної державної адміністрації.

В цьому році ми порадували нашого 
вибагливого покупця новою колекцією 
жіночого одягу “Весна-літо 2017”. 
Сьогодні ми віддаємо перевагу 
класичному ансамблю: жакет, брюки, 
спідниця, які виконані з натуральних 
тканин. 

Пропонуємо також блузи та сукні. 
Неабиякою популярністю користуються 
вишиті українські сорочки, тому ми 
пропонуємо класичні вишиванки 
у традиційних кольорах. Також для 
вітчизняного шанувальника була 
розроблена колекція демісезонного 
пальто.  Всі моделі повністю відповідають 
визначеному пріоритету: “Якість, стиль, 
краса”. Поєднання цих компонентів 
беззаперечно забез-печить жінці 
комфорт, легкий шик або строгу 
елегантність. У кожен виріб ми вносимо 
певні акценти, що роблять його 
привабливим, оригінальним, стильним. 

Замовники фабрики - відомі торгові 
марки: Betty Barklay,Gil Bret, Vera 
Mont, Henke (Німеччина), PRADA, 
FAY (Італія), SANDRO, KОOKAI, Cop.
Сopine(Франція),Marks &Spencer(Англія).
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TEXPROCESS 
RECORDS SIGNIFICANTLY MORE 

EXHIBITORS AND VISITORS 

International trade fair for the international garment-
manufacturing and textile processing industry. 

This year’s Texprocess, taking place in parallel with Techtextil, hosted 312 exhibitors 
from 35 countries, who presented their latest developments for processing textile and 
flexible materials to 13,718 visitors from 109 nations. With 14% more exhibitors and 
2.9 growth on the visitor side, this was the biggest ever Texprocess, organisers report.

“The innovative power of the textile-processing industry is impressive. At Texprocess, 
trade visitors can find high-performance machines and technologies for all stages of 
textile production, from computer-aided design to recycling. Here, trade visitors can 
discover how the increasing digitalisation level has boosted the degree of interaction 
between people and machines, and the level on which machines are linked to each 
other,” commented Detlef Braun, Member of the Executive Board of Messe Frankfurt. 

Increase in numbers

The combination of Techtextil and Texprocess has proven beneficial on both the 
exhibitor and visitor sides. A total of 7,091 visitors from the concurrent Texprocess also 
attended Techtextil. At the same time, 11.399 Techtextil visitors went to see the range of 
products and services at Texprocess. For its part, the Leading International Trade Fair for 
Processing Textile and Flexible Materials attracted 312 exhibitors from 35 nations and 
13,718 visitors from 109 countries. The increase in the number of visitors to Texprocess 
came primarily from Europe. After Germany, the best represented visitor nations were 
Italy, Romania, Portugal, Turkey and Poland. There were increases in visitor numbers 
especially from Russia, the Ukraine, India, South Africa, Pakistan, Sweden and Japan. 
On average, visitors spent longer at this year’s Texprocess than at the previous edition 
of the fair. In 2015, around 50% spent a day at the fair. This year, almost 65% of visitors 
remained in Frankfurt for two days or longer.

Driving force for innovation

The exhibitors at Texprocess represented all stages of the textile production chain, from 
IT-aided design, via cutting and joining technologies, to finishing, textile logistics and 
recycling, and were thus able to reach not only the garment-manufacturing industry 
but also the leather-goods industry, furniture manufacturers and the automobile sector. 
“Industry 4.0, digitalisation, digital printing and smart textiles are just some of the 
buzzwords currently driving the sector,” said Elgar Straub, Managing Director of VDMA 
Textile Care, Fabric and Leather Technologies, the conceptual partner of Texprocess. 
“All stages along the textile processing chain are IT-controlled.” The interest of trade 
visitors in computer-aided technologies for design, fit optimisation, pattern production, 
automatic cutting and labelling almost doubled in comparison to the last edition of the 
fair, from 14 to 26%. “We enlarged our stand team shortly before Texprocess began, 
simply to be able to cope with all the appointments made during the run-up to the fair. 
In addition, we welcomed numerous high-grade potential customers during the fair 
itself,” said Dr Andreas Seidl, Managing Partner of Human Solutions.
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Design, CAD/CAM and cutting

For the first time, Texprocess concentrated the 
joining and cutting technology product groups, 
CMT (Cutting, Making, Trimming), CAD/CAM 
and printing in a single exhibition hall and the 
Techtextil exhibitors from this segment presented their 
technologies at Texprocess. These product groups 
were removed from the Techtextil nomenclature. 
With 49%, design, CAD/CAM and cutting ranked 
among the most popular product groups.

The exhibitors at Texprocess represented all stages 
of the textile production chain. © Innovation in 
Textiles

The software packages of the CAD/CAM 
suppliers at Texprocess covered a broad spectrum 
of solutions from modular components to an 
all-embracing PLM solution with maintenance 
and repair by remote control and automated 
replacement and wearing-part ordering.

For example, Kuris Spezialmaschinen GmbH 
showed a new generation of high-ply cutters and 
a fully automatic labelling unit, as well as an up-
dated single-ply cutter series for cutting textiles, 
foils, leather, plastics, prepegs, glass, carbon fibre 
and honeycomb materials.

www.texprocess.messefrankfurt.com

Author: Innovation in Textiles
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SUCCESS FOR FIRST 

EVER EURASIAN 

GEOTEXTILES
SYMPOSIUM

The first EurAsian Geotextiles Symposium (EAGS) concluded in 
Beijing 8th June 2017, attracting over 200 participants from 14 
countries, organisers report.

Co-organised by the China Industrial Textiles Industry Association 
(CNITA) and EDANA, the Symposium was also supported 
by several other key international organisations including the 
International Textile Manufacturers Association (ITMF), the 
International Geosynthetics Society (IGS) and the International 
Society for Geosynthetic Materials China Committee (CCIGS).

“The success of the first edition of the EAGS confirms that our 
idea to organise a symposium dedicated to geotextiles was 
a good one,” said Li Lingshen, President of CNITA, “We will 
assess the opportunity for future activities in this field. We thank 
our partners and sponsors and look forward to our continued 
cooperation with EDANA.”

Participants had the opportunity 
to learn of the latest trends and 
developments in technologies, 
markets and applications for 
geotextiles during 22 presentations 
by industry leaders and experts. 
The significant potential for global 
development of the geotextiles 
market was highlighted through the 
conference and confirmed by the 
level of interest in the companies 
participating in the tabletop 
exhibition.

“Since we started preparing 
the EAGS two years ago, the 
Chinese Belt and Road policy 
was launched, making geotextiles 
even more topical and promising 
as a market segment. Geotextiles 
will not only be indispensable 
to implement such a large 
infrastructure plan, they will also 
help reduce the environmental 
impact,” commented Pierre Wiertz, 
General Manager of EDANA.

www.edana.org

Author:Innovation in Textiles





Український бренд класичного 
чоловічого одягу

Сьогодні ПрАТ «ВОЛОДАРКА» – це сучасне 
підприємство, яке спеціалізується на виготовленні 
чоловічого класичного одягу – костюмів (піджак, 
брюки, жилет) та верхнього одягу (пальто, куртка, 
плащ). Підприємство оснащене унікальним високо-
продуктивним устаткуванням, що дозволяє щоден-
но випускати понад 1150 одиниць готових виробів.

ПрАТ «ВОЛОДАРКА» співпрацює з такими 
відомими брендами, як HUGO BOSS, AUBI, 
DOUGLAS, MARIO DESSUTI, BEXLEY.

За останні десятиліття, в результаті модернізації, 
підприємству вдалося вдвічі збільшити вироб-
ництво, а продуктивність праці – втричі. Сьогодні 
на ПрАТ «ВОЛОДАРКА» працюють понад                  1000 
висококваліфікованих фахівців.

ПрАТ «ВОЛОДАРКА»
Адреса: просп. Коцюбинського, 39

м. Вінниця, 21001 Україна
Тел.: +38 (0432) 26-57-06

Факс: +38 (0432) 27-06-70
E-mail: info@volodarka.com

Співпраця з мережою 
“Giuseppe Badiani”




