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АНОТАЦІЯ 

 

Гахова А. Ю. Дизайн екологічного одягу: генеза, концепції, новації. – 

Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Ph.D) за 

спеціальністю 022 «Дизайн». – Харківська державна академія дизайну і 

мистецтв. Харків, 2021. 

Дисертація присвячена дослідженню місця і ролі дизайну одягу у системі 

загальних екологічних заходів. Розкриваються питання впливу соціокультурних 

чинників на розвиток дизайну еко-одягу, концептуальних підходів та прийомів 

створення екологічного одягу. Окреслюються тенденції подальшого розвитку 

екологічного напряму в фешн-дизайні. 

За останні роки простежується активне впровадження концепцій сталого 

розвитку та курс на екологічність серед всіх сфер промисловості, таку тенденцію 

перейняла й індустрія одягу у вигляді екологічної моди. Звернення до дизайну 

екологічного одягу та впровадження його концепцій з кожним роком набуває все 

більшої важливості у вирішенні екологічних проблем. У процесі пошуку нових 

методів створення екологічного одягу активно запозичуються й 

міждисциплінарні інновації, що зумовлює кардинальне переосмислення дизайну 

одягу та становить нову інтеграцію у вигляді еко-інноваційних тканин та методів 

проектування екологічного одягу. Вагома кількість дизайнерів еко-одягу 

утворюють суцільний рух зі змін традиційної парадигми індустрії моди, 

шукаючи концепції створення одягу тривалого використання і запроваджуючи 

уповільнену моду.  

Аналіз історичного розвитку дизайну екологічного одягу та сучасних 

дизайн-практик в досліджені здійснено через осмислення підходів до 

виготовлення еко-одягу та пошук ефективних еко-концепцій. Охоплення 

часового проміжку (кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.) надало можливість комплексно 
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проаналізувати еволюцію дизайну екологічного одягу, соціокультурні чинники 

його утворення, особливості проектування і вимоги до еко-одягу. 

В роботі досліджено роботи українських та іноземних науковців, в  яких 

висвітлено питання становлення та розвитку дизайну екологічного одягу, а саме: 

М. Артеменко, Т. Архіпової, К. Афоніної, Х. Бакалінської, Д. Бернгем, 

О. Бейлах, М. Близнюк, М. Бішоп, С. Браун, Е. Гвілт, Л. Гроуз, Дж. Ґордон, 

К. Домбек-Кейт, І. Єременко, З. Тканко, О. Журби, Я. Заколябіної, Р. Карсон, 

С. Кривуц, Т. Кротової, А. Ковальської, С. Скатурро, Г. Макквіллан, К. Нінімекі, 

Б. Рудофскі, Т. Ріссанена, К. Тадрус, Н. Чупріної, Н. Чурсіної, П. Фрут, 

К. Флетчер, А. Фуад-Луке, та інших. Дослідження історіографії роботи дає 

підставу стверджувати, що наразі у сучасному мистецтвознавстві існує нестача 

узагальнених праць з аналізу екологічного напряму в дизайні одягу. Усе це 

зумовлює актуальність роботи. 

Об’єктом дослідження є дизайн екологічного одягу, як парадигма 

проектної культури, а предметом – особливості становлення, функції, 

концептуальні принципи та новації дизайну еко-одягу. 

У дисертації вперше: проведено комплексний системний аналіз розвитку 

дизайну екологічного одягу в українському та світовому контекстах; розкрито 

закономірності становлення і основні етапи розвитку дизайну екологічного 

одягу; здійснено класифікацію концепцій проектування еко-одягу; розглянуто 

сучасні прийоми і засоби дизайну екологічного одягу; виявлено тенденції 

подальшого розвитку інноваційних технологій в дизайні одягу екологічного 

напряму; окреслено стан впровадження еко-інновацій українськими 

дизайнерами. 

Набули подальшого розвитку: дослідження особливостей впливу 

екологічних проблем на розвиток інноваційних засобів дизайну екологічного 

одягу; визначення чинників, які впливають на розвиток еко-дизайну; аналіз 

використання матеріалів дизайнерами еко-одягу.  
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Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку 

використаних джерел і додатків (таблиць, схем та ілюстрацій). 

У вступі сформульовано актуальність теми дослідження, мету і задачі 

дослідження, окреслено об’єкт і предмет дослідження, хронологічні межі, 

наукову новизну, виявлено теоретичне і практичне значення роботи, апробацію 

результатів дослідження, публікації здобувача. 

У першому розділі «Дизайн екологічного одягу, як предмет 

дослідження» здійснено комплексну систематизацію розрізненого матеріалу, 

який стосується теоретичних засад екологічного дизайну; уточнено понятійно-

термінологічний апарат стосовно теми дослідження; виявлено чотири основні 

напрями теоретичних досліджень за темою: вивчення соціокультурологічного та 

історичного аспектів розвитку дизайну екологічного одягу; формування 

комплексного підходу до гармонізації взаємодії природи і суспільства; 

дослідження становлення еко-дизайну в індустрії моди; аналіз інновацій в 

дизайні екологічного одягу. 

Визначено три основні етапи теоретичного осмислення дизайну еко-одягу: 

зародження теоретичних концепцій; постановка проблеми безпечної системи 

існування людини і природи; формування системи безвідходного і безпечного 

проектування та виготовлення одягу з повторним використанням. З’ясовано 

загальносвітові екологічні аспекти, що сприяли еволюції дизайну екологічного 

одягу. Зазначено, що його розвиток з 60-тих років ХХ ст. змінив вектор 

теоретичного напряму дослідження на пошуки міждисциплінарного підходу 

вирішення проблем сталості дизайну та моди шляхом створення перспективної 

екологічної програми, яка може призвести до фундаментальних змін у системі 

дизайну одягу.  

Виявлено, що у сучасному мистецтвознавстві існує нестача загальних 

праць з системного аналізу феномену екологічного напряму в дизайні одягу, 

досліджень еко-інновацій та концепцій проектування еко-одягу.  
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Специфіка теми наукової роботи зумовила формування методики 

дослідження, що базується на поєднанні загальнонаукових (теоретичних та 

емпіричних) методів дослідження та спеціальних методів мистецтвознавчого 

аналізу (історіографічний огляд; історико-порівняльний аналіз; художньо-

історичний метод та формально-стилістичний аналіз). 

У другому розділі «Генеза, становлення і розвиток дизайну екологічного 

одягу» зазначено, що основні засади дизайну екологічного одягу – необхідність 

уповільнення моди, зміна її парадигми з швидкої на послідовну, покращення 

якості матеріалів і виготовлення одягу збільшеної цінності, а також формування 

масової екологічної свідомості споживання. Обґрунтовано, що основні 

принципи дизайну екологічного одягу були закладені Б. Рудофскі, М. Віонне, 

Г. Єгер, Н. Ламановою, Е. Міхахеллесом, О. Екстер, В. Татліним та ін. 

Виявлено чотири основні групи архетипів екологічного одягу: 

традиційний народний одяг, для якого характерним є використання натуральної 

сировини, застосування безвідходного крою, дбайливе ставлення до одягу та 

можливість його ремонту і переробки; одяг відомих модельєрів початку ХХ ст., 

які в основу своєї творчості поклали принципи виготовлення народного одягу; 

максимально ергономічний і практичний одяг, розроблений М. Віонне, Л. Бейєр-

Вольгер, В. Татліним, О. Екстер, Б. Рудофскі; одяг, виготовлений з 

використанням технік печворку та квілтінгу, що є прикладом безвідходного 

виробництва одягу (С. Делоне, Н. Гончарова, А. Лоос, Б. Рудофскі).  

Доведено, що переосмислення підходу до створення одягу має відбуватися 

саме на переосмисленні функцій дизайну екологічного одягу. В ході дослідження 

уточнені основні функції дизайну еко-одягу: естетична, ергономічна, 

економічно-соціальна, функція збереження природних ресурсів, комплексна та 

послідовна функція, інноваційна, функції екологічної відповідальності та 

екологічної свідомості. 

Означено комплекс стійких вимог до проектування екологічного одягу з 

метою забезпечення мінімального впливу на навколишнє середовище протягом 



6 
 
усього життєвого циклу одягу: довговічність виробу; екологічно чисті матеріали 

та чисте виробництво; мінімальні відходи крою; використання еко-інновацій; 

функціональність та ергономічність одягу; можливість еко-пакування; 

застосовування матеріалів, що легко очищаються і ремонтуються; 

переосмислення ефективності життєвого циклу одягу.  

У третьому розділі «Традиційні та інноваційні концепції дизайну еко-

одягу» було виокремлено і класифіковано екологічні матеріали які 

розподіляються на природні, штучні, синтетичні та новітні матеріали. Зазначено, 

що набуває розвитку тенденція застосування в дизайні одягу інноваційних 

екологічних матеріалів, таких як «Шкіра без жертв», «Mylo», «Demetra», 

«Algaemy», «Sonnet155», «Orange Fiber», «QMilc», «TX.10i», «Сорона», 

бактеріальна целюлоза, «Algiknit», синтетичний шовк «AMsilk», біо-мереживо, 

«BioGlitz», текстильне волокно із капку «Флокус», еко-шкіра «Фрумат», манго-

текстиль, «Nano Textile» та інші. 

З’ясовано методологічні принципи та форми організації проектних еко-

концепцій, які формуються в межах вимог еко-дизайну. Здійснено класифікацію 

ознак, що враховують екологічний чинник у проектуванні та розробці одягу. 

Описано і введено до наукового вжитку низку прецедентів проектних розробок 

останнього десятиріччя, на формоутворення яких вплинув екологічний чинник.  

Проведений аналіз практичного досвіду впровадження інновацій в дизайні 

еко-одягу, виявив найбільш поширеними сучасними екологічними концепціями 

наступні: використання екологічно безпечних матеріалів; вторинну переробку 

одягу; забезпечення мінімальних витрат сировини; використання біо-матеріалів; 

біомімікрічне проектування;  еко-технологічне проектування. Уточнено 

значення понять «апсайклінг» та «ресайклінг», визначено особливості методики 

проектної діяльності з використанням технологій апсайклінгу на відмінність від 

традиційного проектування одягу. 

Доведено, що інновації мають важливе значення для ефективної 

трансформації моди майбутнього та легкої промисловості в цілому. Зазначено, 
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що використання інноваційних засобів в процесі проектування є 

основоположним концептуальним принципом свідомої та екологічної 

ефективності одягу, а системний підхід використання інновацій за допомогою 

дизайну – найактуальніший та найважливіший інструмент розвитку екологічної 

моди шляхом встановлення траєкторії, необхідної для загальногалузевих 

перетворень. 

Освітлено, що останнім десятиліттям екологічність та етична поведінка  в 

моді набули суттєвого значення – відомі модні бренди активно долучаються до 

екологічних практик, такі як Armani, Hugo Boss, Bulgari, Burberry, Calvin Klein, 

Roberto Cavalli, Chanel, Chloé, Christian Dior, DKNY, Diesel, Dolce & Gabbana, 

Gucci, Guess, Lacoste, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Moschino, Prada, Versace, 

Louis Vuitton та інші.  

У четвертому розділі «Проектування екологічного одягу в Україні» 

встановлено, що в сучасній індустрії моди України сегмент еко-одягу є 

незначним та представляється такими дизайнерами і брендами, як Slowme, 

DevoHome, Зерно, Roussin, Litkovskaya, Golub Upcycled Denim Project, Reviclo By 

Markova, Klaptyk fashion, Preapoclo, RCR Khomenko, Postushna, Rehash, Natasha 

Fishchenko, Chereshnivska, Ksenia Schnaider, Bevza, Imagine, Atelier Handmade, 

NCYZIP, DZHUS, Avoska, Urbanko, Ochis Coffee, тощо.  

Визначено, що українські дизайнери пропонують еко-одяг, дотримуючись 

чотирьох основних концепцій, а саме: використання органічних матеріалів; 

впровадження технік апсайклінгу; використання вторинно перероблених тканин 

та технік ресайклінгу; проектування одягу з елементами трансформації. Ці 

напрямки діяльності якнайкраще розкривають філософію та сутність брендів, їх 

основний екологічний концепт. Варто наголосити, що більшість брендів мають 

виключно англомовний онлайн-сайт, що також свідчить про неготовність 

українського споживача до свідомої моделі споживання та підтримки 

екологічних ініціатив, тому українські дизайнери змушені орієнтуватись на 

європейських споживачів.  
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Виявлено, що еко-інновації українських дизайнерів обмежуються 

впровадженням нових технологій виробництва одягу і здійснюються тільки  за 

допомогою використання технік апсайклінгу та ресайклінгу.  

Освітлено, як професійна підготовка дизайнерів одягу має враховувати 

зв'язок професійних закладів дизайн-освіти з розвитком сучасної моди, як одну з 

передумов забезпечення екологічного проектування в реорганізаційних умовах 

культурного і техніко-економічного процесу.  

Наукові результати впроваджено в освітній процес Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв на освітньо-професійній програмі «Дизайн одягу  

(взуття)» та при розробці творчих студентських колекцій. Розроблено 

авторський курс застосовування технології зеро-вейст, як концепцію створення 

колекції екологічного одягу. 

Саме аналіз становлення і розвитку дизайну еко-одягу надає можливість 

сформувати цілісне науково-теоретичне обґрунтоване уявлення про особливості 

екологічної проектно-художньої структури сучасного одягу, як системи 

інтегрованих і регулярно взаємодіючих концептуальних елементів. 

Ключові слова: виникнення екологічного одягу, концепції дизайну 

екологічного одягу, використання екологічних матеріалів, впровадження еко-

інновацій в дизайні одягу, апсайклінг, ресайклінг, безвідходний крій, послідовна 

мода. 
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specialty 022 “Design”. – Kharkiv State Academy of Design and Arts. Kharkiv, 2021.  

The dissertation is devoted to the research of the place and role of clothing design 

in the system of general ecological measures. The issues of influence of socio-cultural 
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factors on the development of eco fashion design, conceptual approaches and methods 

of creating ecological fashion are revealed. The tendencies of further development of 

the ecological direction in fashion design are outlined. 

There has been an active implementation of the concepts of sustainable 

development in recent years. This trend of environmental friendliness among all sectors 

of industry, was adopted by fashion industry in the form of eco fashion. The appeal to 

the design of ecological fashion and the implementation of its concepts is becoming 

more and more important in solving environmental problems. In the process of finding 

new methods of creating ecological clothing, interdisciplinary innovations are actively 

borrowed, which leads to a radical rethinking of fashion design and a new integration 

in the form of eco-innovative fabrics and methods of eco fashion designing. A 

significant number of eco fashion designers are forming a continuous movement of 

changes in the traditional paradigm of the fashion industry, looking for the concept of 

creating durable clothing and introducing slow fashion.  

The analysis of the historical development of ecological clothing design and 

modern fashion design practices in the study was carried out through the understanding 

of approaches to the manufacture of eco fashion and the search for effective eco-

concepts. Coverage of the time period (late 19th - early 21th century) provided an 

opportunity to comprehensively analyze the evolution of the design of ecological 

clothing, socio-cultural factors of its formation, design features and requirements for 

eco fashion. 

The work of Ukrainian and foreign scientists is studied in the work, in which the 

issues of formation and development of eco fashion design are covered, namely: 

M. Artemenko, T. Arkhipova, K. Afonina, H. Bakalinska, D. Burnham, O. Beylakh, 

M. Blyzniuk, M. Bishop, S. Brown, E. Gwilt, L. Grose, J. Gordon, K. Dombek-Keith, 

I. Іеremenko, Z. Tkanko, O. Zhurba, J. Zakolyabina, R. Carson, S. Kryvuts, 

T. Krotova, A. Kowalska, S. Scaturro, H. McQuillan, K. Niinimäki, B. Rudofsky, 

T. Rissanen, K. Tadrus, N. Chuprina, N. Chursina, P. Fruth, K. Fletcher, A. Fuad-

Luke, and others. The study of the historiography of the work gives grounds to assert 
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that at present in modern art history there is a lack of generalized works on the analysis 

of the ecological direction in fashion design. All this determines the urgency of the 

work. 

The object of the research is the eco fashion design as a paradigm of project 

culture, and the subject features of the formation, functions, conceptual principles and 

innovations of eco fashion design. 

In the dissertation for the first time: the complex systematic analysis of 

development of eco fashion design in the Ukrainian and world contexts is carried out; 

the regularities of formation and the main stages of development of eco fashion design 

are revealed; classification of eco fashion design concepts is carried out; modern 

methods and means of designing eco fashion are considered; tendencies of further 

development of innovative technologies in design of fashion ecological direction are 

revealed; the state of implementation of eco-innovations by Ukrainian designers is 

outlined. 

Further developed: research of features influences of ecological problems on 

development of innovative means of ecological fashion design; identification of factors 

influencing the development of ecological design; analysis of the using materials by 

eco fashion designers. The work consists of an introduction, four sections, conclusions, 

references and appendices (tables, diagrams and illustrations). 

The introduction formulates the relevance of the research topic, purpose and 

objectives of the study, outlines the object and subject of research, chronological 

boundaries, scientific novelty, reveals the theoretical and practical significance of the 

work, testing the results of research, publication of the applicant. 

In the first section "Eco fashion design as a subject of research" the complex 

systematization of the dispersed material concerning theoretical bases of eco fashion 

design is carried out; the conceptual and terminological apparatus concerning the 

research topic is specified; identified four main areas of theoretical research on the 

topic: the study of socio-cultural and historical aspects of the development of eco 

fashion design; formation of an integrated approach to the harmonization the 



11 
 
interaction of nature and society; study of the formation eco design in the fashion 

industry; analysis of innovations in eco fashion design. 

Three main stages of theoretical understanding eco fashion design are identified: 

the emergence of theoretical concepts; formulation the problem of a safe system of 

human existence and nature; formation a system of zero-waste and safe design and 

manufacture of reusable clothing. The global ecological aspects that contributed to the 

evolution of eco fashion design have been clarified. It is noted that its development 

since the 1960s has changed the vector of the theoretical direction of research to search 

for an interdisciplinary approach to solving the problems of sustainable design and 

fashion by creating a promising environmental program that can lead to fundamental 

changes in clothing design. 

It is revealed that in modern art history there is a lack of general works on the 

systematic analysis of the phenomenon of ecological direction in fashion design, 

research of eco-innovations and eco fashion design concepts. 

The specifics of the topic of scientific work led to the formation research 

methods, which based on a general scientific combination (theoretical and empirical) 

research methods and special methods of art analysis (historiographical review; 

historical-comparative analysis; artistic-historical method and formal-stylistic 

analysis). 

The second section "Genesis, formation and development of eco fashion 

design" states that the basic principles of eco fashion design – the need to slow down 

fashion, change its paradigm from fast to consistent, improve the quality of materials 

and clothing of increased value, and the formation of mass environmental awareness. 

It is substantiated that the basic principles of eco fashion design were laid down by 

B. Rudofsky, M. Vionnet, G. Jaeger, N. Lamanova, E. Michahelles, O. Exter, 

V. Tatlin, A. Loos and others. 

Four main groups of archetypes of eco fashion have been identified: traditional 

folk clothing, which is characterized by the use of natural raw materials, the use of 

zero-waste cut, careful treatment of clothing and the possibility of its repair and 
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processing; clothes of famous fashion designers of the early twentieth century, who 

based their work on the principles of making traditional costume; ergonomic and 

practical clothes, developed by M. Vionnet, L. Beyer-Volger, V. Tatlin, O. Exter, 

B. Rudofsky; clothes made by patchwork and quilting techniques, which are an 

example of zero-waste clothing production, are models of design by S. Delaunay, 

N. Goncharova, A. Loos, B. Rudofsky. 

It is proved that the rethinking of the approach to the creation of clothing should 

take place on the rethinking of the functions of the design of eco fashion. The study 

clarifies the main functions of eco fashion design: aesthetic, ergonomic, economic and 

social, the function of conservation of natural resources, complex and consistent 

function, innovative, the functions of environmental responsibility and environmental 

awareness. 

The complex of stable requirements to designing of eco fashion for the purpose 

of maintenance of the minimum influence on environment during all life cycle of 

clothes is defined: durability of a product; environmentally friendly materials and clean 

production; minimal cutting waste; use of eco-innovations; functionality and 

ergonomics of clothes; possibility of eco-packaging; use of materials that are easy to 

clean and repair; rethinking the effectiveness of the clothing life cycle. 

The third section "Traditional and innovative concepts of eco fashion design 

of the early 21th century" identified and classified environmental materials that are 

divided into natural, artificial, synthetic and new materials. It is noted that the trend of 

using innovative ecological materials in fashion design, such as "Victimless Leather", 

"Mylo", "Demetra", "Algaemy", "Sonnet155", "Orange Fiber", "QMilc", "TX.10i'', 

''Sorona'', bacterial cellulose, ''Algiknit'', synthetic silk ''AMsilk'', bio-lace ''BioGlitz'', 

textile fiber ''Flocus'', eco-leather ''Frumat'', mango-textile, ''Nano Textile'' and etc. 

The methodological principles and forms of the organization of projects with eco 

concepts, which are formed within the requirements of eco fashion design, are clarified. 

The classification of features that consider the environmental factor in the design and 

development of clothing. Several precedents of project developments of the last 
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decade, the formation of which was influenced by the environmental factor, are 

described and put into scientific use. 

The analysis of practical experience of introduction of innovations in design of 

eco fashion, has revealed the most widespread modern ecological concepts, the 

following: use of ecologically safe materials; recycling of clothing; ensuring minimum 

raw material costs; use of biomaterials; biomimicry design; eco-technological design. 

The meaning of the terms "upcycling" and "recycling" is specified, the peculiarities of 

the project activity methodology with the use of upcycling technologies are 

determined, in contrast to the traditional fashion design. 

It is proved that innovations are important for the effective transformation of the 

fashion of the future and light industry in general. It is noted that the use of innovative 

tools in the design process is a fundamental conceptual principle of conscious and 

environmental performance of clothing, and a systematic approach to innovation 

through design is the most relevant and important tool for sustainable fashion by 

establishing the trajectory needed for industry-wide transformations. 

It is highlighted that in recent decades, environmental friendliness and ethical 

behavior in fashion have become significant – well-known fashion brands are actively 

involved in environmental practices, such as Armani, Hugo Boss, Bulgari, Burberry, 

Calvin Klein, Roberto Cavalli, Chanel, Chloé, Christian Dior, DKNY, Diesel, Dolce 

& Gabbana, Gucci, Guess, Lacoste, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Moschino, 

Prada, Versace, Louis Vuitton and others. 

In the fourth section "Designing eco fashion in Ukraine" it is established that 

in the modern fashion industry of Ukraine the segment of eco fashion is insignificant 

and is represented by such designers and brands as Slowme, DevoHome, Zerno, 

Roussin, Litkovskaya, reapoclo, RCR Khomenko, Avoska, Urbanko  etc. 

It is determined that Ukrainian designers offer eco fashion, adhering to four main 

concepts, namely: the use of organic materials; implementation of upcycling concepts; 

use of recycled fabrics according to recycling concepts; clothing design with elements 

of transformation. These areas of activity best reveal the philosophy and essence of 
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brands, their basic environmental concept. It should be noted that most brands have an 

exclusively English-language online website, which also indicates the unwillingness 

of Ukrainian consumers to consciously model consumption and support environmental 

initiatives, so Ukrainian designers are forced to focus on European consumers for the 

continued existence of their own brands. 

It was found that eco-innovations of Ukrainian designers are limited to the 

introduction of new technologies for clothing production, the use of upcycling and 

recycling techniques. It is covered how the professional training of clothing designers 

should consider the connection of professional design education institutions with the 

development of modern fashion, as one of the prerequisites for environmental design 

in the reorganization of the cultural and technical and economic process. 

Scientific results were introduced into the educational process of the Kharkiv 

State Academy of Design and Arts in the educational and professional program 

"Clothing and Shoe Design" and in the development of creative student collections. 

The author's course of application of zero-waste technology as the concept of creation 

of a collection of ecological fashion is developed. 

It is the analysis of the formation and development of eco fashion design 

provides an opportunity to form a holistic scientific and theoretical basis for the 

features of the ecological design and artistic structure of modern fashion as a system 

of integrated and regularly interacting conceptual elements. 

Keywords: origin of eco fashion, eco fashion design concepts, ecological fabrics, 

eco-innovations in fashion design, upcycling, recycling, zero-waste fashion cut, 

sustainable fashion. 

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Гахова А. Ю, Єременко І. І. Апсайклінг: концепції вторинної переробки. 

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць 



15 
 
молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка. Дрогобич, 2021. № 42 (1). С. 66–73.  

2. Гахова А. Ю, Єременко І. І. Архетипи в еко-дизайні костюму. Актуальні 

питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. Дрогобич, 2021. № 41 (1). С. 75–86. 

3. Єременко І. І., Гахова А. Ю. Принципи Zero-Waste в практичній 

діяльності дизайнерів (на прикладі модної індустрії). Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Дрогобич, 2021. № 35 (2). С. 16-25. 

4. Hakhova A.Y., Ieremenko I. I. Practice of eco design in the fashion industry. 

European Journal of Arts. Vienna, 2021. № 3. С. 112–124. (Англійською мовою) 

 

ПУБЛІКАЦІЇ, ЯКІ ДОДАТКОВО ВІДОБРАЖАЮТЬ  

НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Гахова А. Ю., Єременко І. І. Вплив екологічних проблем на задачі 

дизайну одягу // An integrated approach to science modernization: methods, models 

and multidisciplinarity: матеріали IІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Відень, 24 

вересня 2021 р. Відень/Вінниця, 2021. С. 465-467. 

2. Гахова А. Ю., Єременко І. І. Генезіс формування інновацій в еко-дизайні 

одягу // Theoretical  and  empirical  scientific  research:  concept  and trends: 

Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ»: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., 

м. Оксфорд, 28 травня 2021 р. Оксфорд-Вінниця, 2021. № 2. С. 198–200.  

3. Гахова А. Ю., Єременко І. І. Практика впровадження еко-напряму в 

Харьківській школі дизайну одягу// Modern science: concepts, theories and methods 

of basic and applied research: матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., м. Відень, 

25 червня 2021 р. Відень/Вінниця, 2021. С. 440-442. 



16 
 

4. Гахова А.Ю., Єременко І. І. Практичний досвід використання 

інноваційних технологій в дизайні одягу// Актуальні проблеми сучасної науки та 

освіти: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 10-11 червня 2021 р. 

Львів, 2021. С. 26-28. 

5. Гахова А. Ю., Єременко І. І. Практичні концепції вторинної переробки 

на прикладі дизайн-робіт Мартіна Маргієли та Ламін Куяте// Наука сьогодення: 

від досліджень до стратегічних рішень: матеріали IІ міжнар. студ. наук. конф., м. 

Умань, 24 вересня 2021 р. Умань, 2021. С. 153-154. 

6. Гахова А. Ю. Розвиток інноваційних технологій у виробництві 

екологічних тканин// Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній 

картині світу: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 11-13 вересня 

2019 р. Херсон, 2019. С. 235–237. 

7. Єременко І. І., Гахова А. Ю. Аналіз сучасних тенденцій фешн індустрії 

в період пандемічної кризи// World science: problems, prospects and innovations: 

матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м. Торонто, 24-26 березня 2021 р. 

Торонто, 2021. С. 339–342. 

8. Єременко І. І., Гахова А. Ю. Тенденції сталої моди в дизайні одягу//  

Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти: матеріали ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 10-11 квітня 2021 р. Львів, 2021. № 1 

С. 24-26. 

  



17 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП………………………………………………………………...……………19 

РОЗДІЛ І. ЕКОЛОГІЧНИЙ ДИЗАЙН ОДЯГУ ЯК ПРЕДМЕТ 

НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ………………………………...……………...26 

1.1.Історіографія проблеми дослідження…………………………...………...…..26 

1.2.Понятійно-термінологічний апарат……………………………...……...…….35 

1.3.Джерельна база та методика дослідження…………………………...…...…..46 

Висновки до першого розділу……………………………………………...……...48 

РОЗДІЛ ІІ. ГЕНЕЗА, СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ДИЗАЙНУ 

ЕКОЛОГІЧНОГО ОДЯГУ…………………………………………...…...…….51 

2.1.Архетипи проектування екологічного одягу……………………..……...…..51 

2.2.Вплив соціокультурних чинників постіндустріального суспільства на  

      розвиток екологічного одягу…..………………………………………....…....60 

2.3.Дизайн екологічного одягу: принципи, функції та вимоги ………..…..........72 

Висновки до другого розділу……………………………………...…….………...77 

РОЗДІЛ ІІІ. ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ КОНЦЕПЦІЇ ДИЗАЙНУ 

ЕКО-ОДЯГУ ……………..………………………...…………………………...…80 

3.1.Концептуальні засади дизайну еко-одягу кінця ХХ століття………......…...80 

3.2.Концепції використання різних матеріалів в проектуванні еко-одягу ……..94 

      3.2.1.Еко-матеріали натурального походження ……………….…………......95 

      3.2.2.Екологічні матеріали штучного та синтетичного походження ….......101 

      3.2.3.Інноваційні еко-матеріали та перспективні межі використання .........105 

3.3.Концепції забезпечення мінімальних втрат сировини на початку ХХІ ст...112 

      3.3.1.Переосмислення формоутворення одягу за концепцією «Zerо-Waste» 

               в контексті еко-дизайну ..........................................................................112 

      3.3.2.Апсайклінг і ресайклінг як концепції збереження сировини...............119 

3.4.Еко-інновації в дизайні сучасного одягу…………………………………....127 

Висновки до третього розділу………………………………………….…….......139 

 



18 
 
РОЗДІЛ ІV. ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОДЯГУ В УКРАЇНІ..144 

4.1.Впровадження екологічних інновацій українськими дизайнерами та  

  брендами одягу………………………………………………………………..144 

4.2.Методологічні аспекти екологізації дизайн-освіти (на прикладі 

      ХДАДМ)……………………………………………………………….............157 

4.3.Принципи «Zero-Waste»: практичний експеримент створення одягу без  

      відходів в системі художньої освіти………...……….....................................162 

Висновки до четвертого розділу………………….………………………….......164 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………..………………………168 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………...……………………....176 

ДОДАТКИ……………...…………………...……………………….....…………212 

А – Аналітичні схеми та таблиці…………...………………….............................212 

Б – Ілюстративний матеріал…………...…………………...……….……..…......254 

В – Список ілюстрацій…………...…………………...………………........…......351 

Г – Список публікацій…………...…………………...………………..…….........361 

Д – Апробація результатів дослідження…………...…………………...….........363 

 

  



19 
 

ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Глобальні рішення екологічних 

проблем слід шукати в повній зміні парадигми людської діяльності. Серед 

найбільш ефективних заходів, вважаються ті, що впливають на споживчу 

поведінку людства. Екологічний дизайн за своєю суттю є концептуально-

прогресивною проектною ідеологією, сучасною комплексною науковою 

дисципліною і видом практичної діяльності одночасно. Розуміючи це, провідні 

школи дизайну намагаються зробити екологічне мислення невід’ємною 

частиною проектного процесу з метою вирішення негативного впливу на 

навколишнє середовище від виробництва одягу, бо саме дизайнер одягу має 

змогу попередити негативний вплив на екологію та виключити 80% майбутніх 

текстильних відходів. 

Екологічні стратегії розвитку, екологічне мислення визначають змістовне 

ядро процесів і проблем, що характеризують сучасний етап розвитку суспільства 

і проектної культури. Поняття екологічного дизайну стало актуальним, коли 

виникла потреба у свідомому використанні природних ресурсів і переосмисленні 

самого принципу споживання. Проблема екологізації споживання призвела до 

якісної зміни завдань дизайну: на перший план вийшло не стільки вдосконалення 

форми і функції, скільки скорочення надлишкової кількості продуктів дизайну, 

перегляд матеріалів і технологій, цінності дизайн-продуктів взагалі і одягу 

зокрема. Сенс екологічного підходу в дизайні – створення продукції, комфортної 

для споживача і максимально толерантної до навколишнього середовища.  

Необхідна переорієнтація вітчизняних дизайнерів у напрямку пошуку 

нових образних властивостей предметного середовища, нових форм та нових 

фактур, нових технологічних прийомів, нових концепцій в дизайні одягу, які 

будуть відповідати соціальним, культурним та інформаційним змінам, що наразі 

відбуваються в Україні. Сучасні умови потребують спеціаліста, орієнтованого на 

концептуальний експеримент, який свідомо ставить перед собою певні задачі 
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при розробці одягу та спроможний вирішувати такі задачі за допомогою 

інноваційних засобів і методів. У зв’язку з появою інноваційних технологій і 

нових вимог до одягу змінились уявлення про принципи та методи проектування 

одягу. У дизайні одягу з'явився новий, поки що недостатньо досліджений, 

напрям проектування – екологічний. Це зумовлює необхідність вивчення 

теоретичних засад екологічного напряму дизайну і можливостей його 

практичного застосування вітчизняними дизайнерами. 

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

Дослідження виконано відповідно до плану підготовки наукових кадрів вищої 

кваліфікації кафедри дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв 

і тематикою держбюджетного дослідження «Теорія і практика промислового 

дизайну в контексті екологічної парадигми» (№ держ. реєстрації 0117U001523, 

2017 - 2019 р.). 

Мета дослідження – виконання комплексного мистецтвознавчого аналізу 

становлення екологічного напряму в дизайні одягу другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст. для визначення особливостей його концептуальних підходів, 

принципів, прийомів та художніх засобів. 

Для досягнення мети поставлено та вирішено такі основні завдання: 

• проаналізувати сучасний стан наукового вивчення теми, сформувати 

джерельну базу та систематизувати матеріали дослідження, виявити 

актуальні проблеми в дизайні екологічного одягу; 

• дослідити еволюцію дизайну екологічного одягу, виявити основні етапи 

його формування і чинники, які впливали на його розвиток; 

• визначити особливості концептуальних підходів та принципів в еко-

дизайні одягу, його функції та вимоги до проектування екологічного одягу; 

• узагальнити відомості щодо сучасних концепцій, прийомів та засобів 

дизайну екологічного одягу; 

• дослідити інноваційні технології в дизайні одягу екологічного напряму, 

окреслити тенденції і перспективи їх розвитку; 
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• розглянути стан впровадження еко-інновацій українськими дизайнерами 

одягу; 

• окреслити перспективні напрямки подальших досліджень. 

Об’єкт дослідження – дизайн екологічного одягу як парадигма проектної 

культури. 

Предмет дослідження – особливості становлення, функції, концептуальні 

принципи та новації екологічного дизайну одягу. 

Методи дослідження. Для дослідження дизайну екологічного одягу, 

аналізу інноваційних засобів проектування одягу в контексті еко-дизайну було 

використано комплекс методів і підходів: культурологічний підхід як 

методологічну основу розгляду проблем дослідження, що передбачає історичну 

та соціальну проблематику і аналіз дизайн-діяльності, що дозволяють розглянути 

явище в комплексі та контексті соціокультурної значущості; феноменологічний 

підхід при розгляді екологічного дизайну одягу як культурного феномену з точки 

зору культурологічних та аксіологічних застав, соціальних і формальних 

проявів; аксіологічний підхід при аналізі ціннісного і соціокультурного 

потенціалу дизайну, що дозволяє виділяти і фіксувати головні детермінанти; 

системний підхід було використано в процесі аналізу еко-дизайну одягу як 

системи, враховуючи її компоненти і зв’язки між собою; методи абстрагування, 

аналогії, узагальнення, аналізу та синтезу, при складанні цілісної картини 

розвитку екологічного дизайну одягу; метод моделювання при побудові базових 

моделей дослідження; емпіричні методи: спостереження, опис, порівняння – 

при відборі, вивченні і систематизації теоретичних і проектних матеріалів; 

діалектичний метод, методи мистецтвознавчого аналізу, історико-

генетичного аналізу при досліджені виникнення і еволюції екологічного 

напряму, при розгляді з відповідним культурним контекстом, світоглядом і 

системою суспільних цінностей. 

Межі дослідження. Хронологічно дослідження обмежується кінцем ІХХ   

– початком ХХІ століття як період кардинальних змін умов життєдіяльності 
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суспільства і появи екологічного чинника у дизайнерському проектуванні, що 

спричинило світоглядні, стильові та технологічні зміни в дизайні. 

Територіальні межі охоплюють дослідження зразків промислового та 

ексклюзивного матеріалу, який обумовлений передовим положенням 

західноєвропейських країн в індустрії одягу і моди 

Матеріали дослідження: монографії, статті у фахових та періодичних 

виданнях, дисертації, статті та ілюстрації з електронної мережі Інтернет та 

іноземних монографій, присвячених фешн-дизайну. 

Наукова новизна отриманих результатів. Основні положення, що 

визначають наукову новизну дисертаційної роботи, полягають у такому: 

уперше: 

- проведено комплексний системний аналіз розвитку дизайну 

екологічного одягу в українському та світовому контекстах; 

- розкрито закономірності становлення і основні етапи розвитку дизайну 

екологічного одягу; 

- здійснено класифікацію концепцій проектування екологічного одягу; 

- розглянуто сучасні прийоми і засоби дизайну екологічного одягу; 

- виявлено тенденції подальшого розвитку інноваційних технологій в 

дизайні одягу екологічного напряму; 

- окреслено стан впровадження еко-інновацій українськими дизайнерами. 

набули подальшого розвитку: 

- дослідження особливостей впливу екологічних проблем на розвиток 

інноваційних засобів екологічного дизайну одягу; 

- визначення чинників, які впливають на розвиток екологічного дизайну; 

- аналіз використання матеріалів дизайнерами еко-одягу. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вона формує цілісне 

науково-теоретичне обґрунтоване уявлення про особливості екологічної 

проектно-художньої структури сучасного одягу, як системи інтегрованих і 

регулярно взаємодіючих концептуальних елементів. З’ясовано методологічні 



23 
 
принципи та форми організації проектних еко-концепцій, які формуються в 

межах вимог еко-дизайну. Здійснено класифікацію ознак, що враховують 

екологічний чинник у проектуванні та розробці одягу. Описано і введено до 

наукового вжитку низку прецедентів проектних розробок останнього 

десятиріччя, на формоутворення яких вплинув екологічний чинник.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у використанні 

виявлених принципів концептуальних розробок об’єктів з урахуванням 

екологічного чинника у практичній діяльності дизайнерів; у можливості 

використання матеріалів дисертації у навчальному процесі лекційного курсу з 

історії дизайну, при розробці навчально-методичних посібників і програм 

теоретичних та практичних курсів з освітньо-професійної підготовки дизайнерів 

одягу.  

Наукові результати впроваджено в освітній процес Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв на освітньо-професійній програмі «Дизайн одягу 

(взуття)» і при розробці творчих студентських колекцій. 

Особистий внесок здобувача.  

Усі наукові результати за темою дослідження отримані особисто 

здобувачем. Отримані результати теоретичних та експериментальних 

досліджень опубліковані у вітчизняних та закордонних фахових виданнях. 

Особистий внесок здобувача у працях, які опубліковано у співавторстві, такий: 

постановка завдання, проведення теоретичних досліджень, узагальнення 

результатів, формулювання висновків у працях [29, 30, 31, 33]; постановка 

завдання, проведення теоретичних досліджень, формулювання висновків у 

працях [26,32]; постановка завдання, узагальнення результатів у працях [27, 28, 

29]; формування вихідних даних, проведення теоретичних досліджень у працях 

[30, 31, 33]; проведення теоретичних досліджень, узагальнення результатів у 

працях [27, 28]. 

Автором безпосередньо здійснено дослідження становлення екологічного 

напряму в дизайні одягу протягом ХХ-початку ХХІ століть, його особливостей, 
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концептуальних засад і перспектив розвитку. Головні результати отримані 

автором особисто. У статті, присвяченій аналізу архетипів екологічного 

проектування [27], виявлено ряд важливих для історії екологічного костюму 

розробок, а також розробок вітчизняних викладачів та студентів навчального 

закладу вищої освіти ВХУТЕМАС; у статті, присвяченій дослідженню концепцій 

вторинного використання продуктів [26], визначено особливості і алгоритм 

процесу проектування одягу з використанням вторинної сировини, означено 

відмінності алгоритму створення одягу за концепцією апсайклінг від 

традиційного проектування одягу, а також уточнено різницю дефініцій 

«апсайклінг» і «ресайклінг»; у статті присвяченій аналізу принципів «zero-waste» 

в практичній діяльності дизайнерів [57], було визначено дизайн одягу з 

нульовими відходами як стратегічний напрям у розвитку екологічного дизайну, 

проблематику необхідності впровадження еко-дисциплін і досвід практичної 

діяльності студентів Харківської академії дизайну і мистецтв було викладено у 

статті, присвяченій аналізу практик еко-дизайну в фешн-індустрії [246]. У тезах 

конференції, підготовлених у співавторстві з канд. мист., доц. І. Єременко, було 

викладено результати аналізу запровадження «стійкої» моди і нової культури 

етичного споживання [58], генезис формування інновацій в еко-дизайні одягу 

[30] і виокремлення практичного досвіду використання інноваційних технологій 

в дизайні одягу [32], автором безпосередньо було представлено результати 

вивчення впливу екологічних проблем на задачі дизайну одягу [29], аналітичного 

огляду подій 2020 року та впливу пандемії на сучасні тенденції, розглянуто 

проблему взаємозв’язку світової кризи та зміни поведінки споживачів, що 

викликає новий свідомий попит до світових брендів еко-одягу [56] і особливості 

розвитку інноваційних технологій у виробництві екологічних тканин [28]. 

Співавторами наукових праць є науковий керівник, спільно з яким було 

оговорені результати дослідження. Співавтором наукових праць дисертанта 

захищено таку дисертацію: Єременко І. І. «Проектно-художня структура 

костюма в сучасному дизайні», Харків, 2014 р., 200 с. У наукових працях, 
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опублікованих у співавторстві, дисертанту належить фактичний матеріал і 

основний творчий доробок. 

Апробація матеріалів дисертації відбувалась на наукових конференціях  

різних рівнів з 2019 по 2021 рр., у тому числі: Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині 

світу» (Херсон, 11-13 вересня 2019 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «World science: problems, prospects and innovations» (Торонто, 24-26 

березня 2021 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та 

практичні аспекти розвитку науки та освіти» (Львів, 10-11 квітня 2021 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція: «Theoretical and empirical scientific 

research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» (Оксфорд, 28 

травня 2021 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Modern science: 

concepts, theories and methods of basic and applied research» (Відень, 25 червня 

2021 р.); Міжнародна науково-практична конференція «An integrated approach to 

science modernization: methods, models and multidisciplinarity» (Відень, 24 вересня 

2021 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Наука сьогодення: від 

досліджень до стратегічних рішень» (Умань, 24 вересня 2021 р.). 

Публікації. Основні положення дослідження були оприлюднені у 12 

наукових публікаціях: 4 з них – у фахових виданнях (3 – у виданні, що включені 

до переліку МОН України, 1 – у закордонному фаховому виданні, 8 – у збірках 

матеріалів і тез наукових конференцій, з яких 4 – за кордоном.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 211 

сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, 4 розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел та 5 додатків. Обсяг основного тексту 

дисертації складає 157 сторінок друкованого тексту. Робота ілюстрована 21 

таблицею, 167 рисунками. Додатки подано на 152 сторінках. Список 

використаних джерел містить 356 найменування. Загальний обсяг дисертації 

становить 363 сторінки.  
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РОЗДІЛ І 

ДИЗАЙН ЕКОЛОГІЧНОГО ОДЯГУ 

ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія проблеми дослідження 

 

Сьогодні екологічну проблематику активно опрацьовують не тільки 

вітчизняні і закордонні теоретики дизайну, а також дизайнери одягу, екологічні 

діячі, еко-спілки, дослідники еко-матеріалів майбутнього, державні установи та 

світові організації. Серед вітчизняних дослідників питання становлення та 

розвитку екологічного дизайну одягу вивчають М. Артеменко, Т. Архіпова, 

К. Афоніна, Х. Бакалінська, О. Бейлах, М. Близнюк, Т. Борисова, О. Буднікова, 

Т. Бистрова, Т. Васильєва, О Васіна, Д. Вінокурова, І. Гардабхадзе, Н. Гуляєва, 

О. Динілова, І. Єременко, Л. Дуляницька, З. Тканко, О. Журба, Я. Заколябіна, 

І. Косяк, С. Кривуц, Л. Краснюк, Т. Кротова, Л. Мусіна, К. Поліщук, 

Л. Щербань, Н. Чупріна, Л. Тухбатулліна, І. Хабарова, О. Хребтань, Н. Чурсіна. 

Серед іноземних досліджень треба зазначити таких авторів як Д .Бернгем, 

М. Бішоп, С. Браун, Е. Гвілт, Дж. Ґордон, Л. Гроуз, К. Домбек-Кейс, Р. Карсон, 

А. Ковальська, Г. Макквіллан, К. Нінімекі, Т. Ріссанен, Б. Рудофскі, 

С. Скатурро, К. Тадрус, К. Флетчер, П. Фрут, А. Фуад-Луке та інші. 

Витоки екологічного дизайну одягу слід шукати в працях філософів, 

культурологів, дослідників природи і людини. Філософ Л. Сидоренко зазначила, 

що «поняття природи як парадигми людської творчості» було висунуто ще в 

епоху Відродження. При кожному черговому еволюційному зрушенні проектної 

культури, позначеним народженням нового стилю, парадигма актуалізувалася у 

союзі з естетикою тотожності, проектуючись в новий стиль і беручи з природи 

нові принципи формоутворення [131]. У період кін. 1990 р. – поч. 2000-х р. 

значно розширилася наукова думка, щодо формування концепцій уповільненої 

та екологічної моди. Традиційні концепції та засоби екологічного дизайну 
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виявились недостатніми у вирішенні глобальної екологічної кризи, зумовленою 

забрудненням легкої промисловості, тому за останні десятки років 

простежується активне розширення кола дослідження негативного впливу 

людства та його планетарних наслідків. 

За дослідженнями М. Близнюка, першим підняв питання екології 

середовища, людини у світі, І. Кант, німецький філософ початку ХІХ століття. 

Він намагався поєднати зоряне небо над головою і моральний закон 

внутрішнього світу людини. Кожна культура має свою регулятивну систему. 

Щоб з'єднати природу і свободу, Кант помістив у середину цієї системи красу, 

естетичну здібність судження та естетику [11].  

Дослідник дизайну О. Бойчук окреслив першопрохідцями екологічного 

дизайну відомих діячів культури і публіцистів, засновників британського «Руху 

мистецтв і ремесл» Джона Рескіна і Вільяма Морріса в контексті постанови 

проблеми взаємодії художника з науково-технічним прогресом [12]. Автор 

стверджує, що перші розробки ідеї екологічного дизайну проводились у 1920-х 

роках минулого століття, у навчальних закладах ВХУТЕМАС і «Баухгауз», які 

практикували безвідходну технологію формоутворення, впровадження 

раціональних, модульних принципів організації навколишнього середовища, 

тощо. Науковець виділяє відомих майстрів, що значно вплинули на майбутній 

розвиток світової проектної культури: архітекторів і дизайнерів меблів Ф. Райта 

(США) та А. Аалто (Фінляндія), які зробили акцент в формоутворенні на 

подібності природним формам і «органічному проектуванні» [12]. 

О. Уваров в своїй роботі по дослідженню екологічного дизайну зазначає, 

що в першій половині ХХ століття в Європі додались наслідки двох світових 

війн, які винищили та зіпсували багато територій з важливими на сьогодення 

історичними об’єктами матеріальної культури. Цей період вважається 

«втраченою ланкою в історії зеленого руху», але поодинокі прояви екологічного 

дизайну мали своє місце у становленні екологічного дизайну [146]. В 50-ті роки 

американські соціологи Е. Берджесс і Р. Маккензі ввели в дію термін «соціальна 
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екологія». Пізніше американець А. Гоулі, користуючись терміном «human 

ecology», тобто «екологія людини», поширив межі цієї науки на управління, 

прогнозування, планування взаємозв’язків природного середовища і людського 

суспільства, як залежної і керованої системи «природа-суспільство» [39]. В 

дослідженнях О. Бейлах зазначено, що на конференції у 1967 р. з раціонального 

використання та охорони біосфери, вперше обговорювали концепції екологічної 

безпеки, соціальних та економічних наслідків в міжнародній організації 

ЮНЕСКО. Наступним кроком, в 1971 р. підтримано ідею створення 

довгострокової міжурядової і міждисциплінарної програми «Людина і 

біосфера», основним завданням якої окреслили збереження цінностей екосистем, 

що визначають ступінь впливу людини на природні системи, які вивчають 

проблеми урбанізації, надмірного споживання ресурсів і забруднення 

навколишнього середовища, використання пестицидів та інше [7].  

Якісним стрибком у розвитку уявлень про взаємодію людського 

суспільства та природи на вітчизняних тернах стали роботи вчених 

В. Голобородька, А. Рубцова, В. Свірка, О. Чемакіної [39; 40], вони вважають 

фундатором екологічного напряму дизайну – першого президента 

Всеукраїнської Академії наук В. Вернадського, вчення якого розглядаються як 

теоретичне підґрунтя нової науки про гармонізацію відносин суспільства та 

природи – ноосферології. Характерні її риси – міждисциплінарність, 

енциклопедичне охоплення найрізноманітніших галузей природничо-наукового, 

соціального й гуманітарного знання.  

Починаючи з 1960 р. екологічні проблеми стали активно висвітлюватися 

науковцями. Так, в статті В. Пакарда «Виробники відходів» було вперше піднято 

питання виробництва великої кількістю одягу, спрямованого на збільшення 

споживацтва [105]. Автор відзначав, що протягом століть жінки прагнули нової 

сукні, до 1960 року мода проходила повний цикл кожні сім-десять років, з 60-х 

років кутюр’є та дизайнери прискорили темпи застарівання стилю. Отже, 

індустрія моди разом з споживачами прагне до швидкої, «одноразової» моди. 
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Дослідження Дж. Ґордон та К. Гілл є першим і мабуть єдиним, в якому 

розглянуто сучасний екологічний рух моди у його багатогранному історичному 

контексті, досліджуючи взаємозв’язок моди та її вплив на навколишнє 

середовище. Використовуючи розширене визначення екологічності, яке також 

враховує етичні питання, автори досліджують кожен етап циклу модного 

виробництва, починаючи від вирощування сирих волокон і закінчуючи 

відвантаженням готового одягу. 

В історії розвитку дизайну екологічного одягу важливою віхою є період 

90-х років ХХ ст., коли дослідники стали піднімати питання пошуку не окремих 

засобів збереження навколишнього середовища, а формування безпечної 

системи існування людини і природи. Це роботи К. Домбек-Кейт, А. Мінтон, 

Р. Роуз, М. Чартер і А. Чік. Дизайнер і фахівець з моди С. Браун стверджує, що 

до 2010 року дизайн екологічного одягу досяг вже «зрілого» рівня і надмірно 

натуралістична та антиспоживча естетика та цінності попередніх модних сезонів 

згасають [193]. Крім того, Браун підкреслює, що спонтанна захопленість 

західних модельєрів не західною естетикою та нетрадиційними техніками, 

поступово зменшується. З часом у секторі екологічної моди були розроблені 

проєкти, де чітко визнається співпраця, у тому числі міжнародна, яка припускає 

обмін компетенціями та знаннями, що розвиваються у різних соціальних та 

географічних контекстах. Слід зазначити, що запровадження еко-інновацій в 

дизайні одягу мали відставання.  

Аналіз досліджень виявив наступну періодизацію історіографії 

теоретичного осмислення дизайну еко-одягу: 1 – етап зародження теоретичних 

концепцій дизайну екологічного одягу (1960-1970 рр.); 2-й етап – період 90-х 

років ХХ ст., формування безпечної системи існування людини і природи; 3-й 

етап – кінець ХХ – початок ХХІ ст., формування системи безвідходного і 

безпечного проектування та виготовлення одягу збільшеної цінністю і з 

повторним її використанням. 
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Для розвитку теоретичної думки дослідження, виявлення принципів і 

засобів екологічного дизайну були задіяні та опрацьовані наукові праці не тільки 

з питань проектування екологічного одягу, а й з міждисциплінарних галузей: 

філософії, екології, культурології, соціології, біології, економіки. 

Окремим блоком опрацьовано літературу, що вивчає історико-

культурологічний та соціальний аспект виникнення та становлення еко-

дизайну. До них належать праці О. Бейлах, М. Бішоп, С. Браун, К. Броєк, 

Ґ. Брундтланн, М. Вілліс, К. Гілл, А. Глазачевої, Дж. Гордон, О. Журба, 

А. Лоуренс, П. Магде, О. Орлової, М. Панкіної, О. Перфілової, Р. Роуз, 

Б. Рудофскі, Л. Сандерс, Дж. Тейлор, К. Флетчер, А. Фуад-Луке та інших. 

За дослідженнями О. Бейлах, в доіндустріальний період люди жили в 

гармонії з природою, в сучасні часи активний вплив на навколишнє середовище 

спричиняє технологічний прогрес і невпинне зростання темпів розвитку 

цивілізації [7]. Екологічна криза викликала кореляційну реакцію в дизайні та 

науковій сфері, в плані концептуальних та експериментальних проектів. Автор 

досліджує становлення еко-дизайну з поч. ХХ ст. і визначає відправною точкою 

дизайну екологічного одягу – роботи Р. Карсон, зазначаючи вплив субкультури 

хіпі на формування етнічних стилів та екологічного напряму в дизайні одягу [7]. 

Інший автор, О. Журба, вважає надмірне споживання цивілізованою людиною 

однією з причин екологічної кризи, тому досліджує еко-дизайн в контексті 

екологізації споживання [59]. М. Панкіна визначає чинником  становлення 

традиційного дизайну можливість промислового виробництва орієнтуватися на 

масового споживача, а зростання негативного впливу від людської діяльності на 

навколишнє середовище, як чинник стимулу до розуміння суспільством 

причинно-наслідкових зв’язків між людиною та екологічною деградацією [106].  

Низка дослідників розглядають екологічний дизайн в епоху глобалізації, 

як виразник основних цінностей і норм культури, оскільки, кожна культура 

займає своє особливе місце в загальному планетарному і суспільному просторі. 

Також підкреслюються принципово нові вимоги щодо виробничого середовища 
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і навколишнього середовища, а гармонія співіснування людини та природи 

розглядається як основна вимога при проектуванні технічних систем і 

доповнюється вимогою відповідності екологічним критеріям вписання в 

навколишній світ на основі цілісного уявлення про нього.  

Представниками такого історико-культурологічного підходу дослідження 

екологічного дизайну можна зазначити А. Глазачеву та О. Перфилову, які 

вважають, що сучасний еко-дизайн враховує теоретико-методологічний 

принцип екологізації всієї проектної діяльності, розуміння цілісності 

предметного і духовного середовища, забезпечує природо-доцільність і 

культуро-доцільність, і підтримує ідеї проектування цілісного предметного 

середовища [37]. Вони зазначають, що дизайн не може розвиватися успішно поза 

культурою, яка все більше стає екологічною. Тому аргументують неминучість 

змикання в еко-дизайні найтіснішим чином екології та дизайну, вершиною якого 

є екологічна культура, а за критерій екологічності висувають не нанесення 

шкоди природі, всьому живому, в тому числі суспільству, самому собі та 

культурі. Ці дослідниці зазначають, що загострення екологічної кризи викликало 

критичний аналіз впливу технічних форм і структур на навколишнє середовище. 

Тому, зростання уваги до системи «природа - людина -суспільство» призвело до 

виникнення цілого ряду суміжних галузей екологічного пізнання та діяльності: 

соціальна екологія, антропоекологія, гео-екологія, екологічна свідомість, 

екологічна культура, екологічний дизайн [37, с. 29]. Дж. Гілл, А. Лоуренс, 

Дж. Тейлор в своєму досліджені екологічної свідомості та соціальної 

відповідальності споживачів виявили, що екологічна проблема позитивно 

вирішується через «утилізаційну вихованість» [239]. 

Виявлено і опрацьовано низку мистецтвознавчих наукових робіт, які 

зосереджені на дослідженні еволюції екологічного дизайну та екологічного 

одягу; формуванні комплексного підходу до вирішення екологічних проблем задля 

гармонізації системи «людина - природа - суспільство». До них належать праці 

таких науковців, як Д. Бернгем, Р. Берч, М. Бішоп, М. Близнюк, О. Бойчук, 
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Е. Валш, М. Вілліс, К. Гарріс, С. Гартліб, Д. Герасімова, Дж. Гілл, 

В. Голобородько, Дж. Ґордон, Н. Гуляєва, О. Данілова, В. Даниленко, Б. Джонс, 

А.  Дуйґу, К. Домбек-Кейт, С. Захарова, Дж. Кампана, Л. Карлуччіо, 

М. Кошевська, Р. Лессо, А. Лоуренс, А. Мінтон, Д. Муре, К. Нінімекі, 

М. Панкіна, У. Рассел, Т. Ріссанен, Р. Роуз, А. Рубцов, В. Свірко, Дж. Тейлор, 

Д. Фунаро, Р. Чан, М. Чартер, А. Чік, Б. Ціметті, І. Яковець та інших.  

Треба визначити вагомий внесок досліджень О. Орлової, в яких зазначено, 

що екологічний напрям загострив питання про місце й значення «природного 

фактору» в дизайні, а також показав свої результати звернення до історичного 

досвіду та життєустрою, який сформувався відповідно природно-кліматичним 

умовам [103]. Цікаве ствердження М. Вілліс про розуміння еко-дизайну не як 

додавання екологічних критеріїв до звичного процесу проектування, а як 

забезпечення економічних та екологічних потреб нового суспільства [351]. 

Інший дослідник, К. Домбек-Кейт, зазначив, що найголовнішою метою 

екологічно чистого дизайну має бути «пошук безпечних рішень, здатних 

співіснувати зі схильністю людини робити помилки» [219]. А. Мінтон та Р. Роуз, 

ще у 1997 році, дійшли до висновку, що наявність екологічної прихильності, 

впливає на намір діяти у «чотирьох про-екологічних моделях поведінки», що 

включають переробку, придбання екологічно безпечних товарів, пошук 

інформації, що стосується навколишнього середовища та покупку вторинної 

сировини [281]. Споживачі, які мають особисті моральні зобов’язання, на 

практиці застосовують екологічні концепції збереження ресурсів і дбайливого 

ставлення до навколишнього середовища. А дослідники М. Чартер і А. Чік 

запропонували модель «чотирьох кроків» (Д. А., табл. А.1.), стверджуючи, що 

зміни відбуваються на чотирьох різних рівнях з відповідними ступенями 

екологічних переваг [207]. 

Виявлено і опрацьовано третій блок наукових праць, присвячених 

проблемам становлення еко-дизайну в індустрії моди, формуванню термінів 

«еко-мода», «стала мода», «стійкість», аналізу концепцій та стратегій 
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проектування екологічного одягу. До них належать праці Х. Бакалінської, 

Р. Баркат, А. Баттіста, Л. Бернс, С. Блек, С. Браун, О. Буднікової, С. Ган, 

Дж. Ф. Ґордон, П. Волонте, І. Ґаціулузой, М. Горнової, Г. Гьерс, О. Дієвої, 

А. Дуйґу, І. Єременко, К. Еврім, В. Завгородньої, Я. Заколябіної, І. Захарової, 

К. Зунґ, Л. Іонесцу, Дж. Кампана, Л. Карлуччіо, М. Кервеллон, О. Лагоди, 

В. Лагутіної, Г. Макквіллан, Е. Мора, К. Нацнін, К. Нінімекі, А. Пайне, 

К. Пармар, Р. Пель, К. Поліщук, С. Рибаченко, С. Рікард, Т. Ріссанен, Д. Тайлер, 

З. Тканко, Є. Філатової, К. Флетчер, Г. Чен, Ф. Цешін, Б. Ціметті та інших.  

К. Флетчер та Л. Гроуз в своїх працях розглядають трансформацію ролі 

дизайнерів та їх потенціал щодо прискорення стійкості моди шляхом активізму 

спілкування та підприємництва [229; 230]. Вони також досліджують 

трансформацію модних продуктів та системи моди за допомогою нових бізнес-

моделей. Л. Гроуз, колишній модельєр та законодавець у галузі сталого розвитку 

в промисловості, працює в наукових колах США і пропонує індустріальну 

перспективу. Більш теоретичний підхід у К. Флетчер. У «Довіднику з питань 

сталості та моди», опублікованому К. Флетчер та дослідником дизайну М. Тхам, 

використовується свідомо міждисциплінарний підхід до вирішення проблем 

сталості та моди і пропонується низка позицій щодо моди, авторами яких є відомі 

теоретики, активісти та практики модної продукції та з дисциплін за межами 

моди [231]. Вони виступають за перспективну екологічну програму, яка може 

призвести до фундаментальних змін, необхідних для тривалих трансформацій у 

системі моди. Інший дослідник Б. Рудофскі наголошував, що економічна та 

духовна стабільність вимагають стимулювання короткочасних сарторіальних 

мод, а самі люди відмовляються критично оцінювати одяг, що виходить за межі 

їхніх ділових інтересів [320, c 229]. 

Опрацьовано літературу, яку можна умовно віднести до групи, що 

досліджує еко-інновації та їх вплив на проектування екологічних об’єктів 

майбутнього. До них належать праці Т. Архіпової, Дж. Бенюс, Д. Винокурової, 

Х. Ганселл, І. Гардабхадзе, П. Гоукен, Л. Гроус, П. Джеймс, О. Дьолога, 
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Л. Загвойської, Н. Єгорової, А. Казанцевої, Т. Карпіщенко, А. Ковальської, 

І. Косяк, А. Маслюківської, О. Митякової, Л. Мусіної, К. Поліщук, О. Пястук, 

Е. Роджерс, А. Рубцова, О. Савчук, С. Фуслер, І. Хабарової, Б. Хайник, 

О. Чемакіної, Н. Чупріної, Н. Яворської та інших. 

Якщо розглядати наукові роботи за окремими питаннями досліджень, то їх 

можна класифікувати за такими напрямами: еко-дизайн, екологічне 

проектування, біодизайн в системі еко-дизайну, концептуальне проектування, 

проектування екологічного одягу, формування еко-ринку, концепції 

апсайклінгу, концепції безвідходного формоутворення. 

Опрацьовано низку робіт, присвячених вивченню засобів апсайклінгу та 

крою без відходів, це роботи Г. Макквіллан, Н. Нефедової, Л. Сафіної, 

Л. Тухбатулліної та Т. Ріссанена. В дисертації Г. Макквіллан, викладача дизайну 

в Коледжі творчих мистецтв від Університету Мессі в Новій Зеландії, 

розглядається проблематика безвідходного формоутворення [277]. Авторка 

досліджує різноманітні перспективи крою без відходів – від історичного і 

традиційного одягу до інноваційної сучасної моди з використанням нових 

технологій. Концепції проектування одягу з нульовими відходами привертають 

все більшу увагу дизайнерів і виробників одягу через акцент на сталість.  

Отже всі опрацьовані теоретичні роботи можна поділити на чотири основні 

групи: перша група – вивчення соціокультурологічного та історичного аспекту 

екологічного одягу; друга група наукових робіт зосереджена на формуванні 

комплексного підходу до гармонізації взаємодії природи і суспільства, яка 

базується на вивченні становлення і розвитку екологічного одягу з 1960-1970-х 

років, як офіційного початку екологічного руху; третя група робіт вивчає 

становлення еко-дизайну в індустрії моди, формування терміну «еко-моди», 

аналізує концепції та стратегії дизайну екологічного одягу, означає проблеми 

проектування екологічного одягу; четверта група досліджує інновації в дизайні 

екологічного одягу і перспективи подальшого розвитку. 
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Аналіз засад становлення теоретичних напрямів дослідження екологічного 

дизайну взагалі та дизайну екологічного одягу зокрема, виявив, що у вітчизняних 

наукових колах дослідження дизайну екологічного одягу почалося значно 

пізніше ніж у закордонних, європейські та американські вчені почали займатися 

цією проблематикою значно раніше і мають ширші межи досліджень, які ще не 

були задіяні у вітчизняному теоретичному дискурсі. Історіографічне 

опрацювання проблеми становлення і розвитку дизайну екологічного одягу 

засвідчує недостатність системного дослідження понятійно-категоріального 

апарату, узагальнення етапів розвитку, виявлення його принципів, концепцій, 

новацій і тенденцій подальшого розвитку. 

 

1.2. Понятійно-термінологічний апарат 

 

Для подальшого дослідження необхідно провести уточнення та 

узагальнення понятійно-термінологічного апарату дослідження дизайну 

екологічного одягу. В пост-радянському просторі термін «еко-дизайн» з’явився 

з 1980-х рр. Саме в цей час відбувається становлення екологічної свідомості, вже 

існує біоніка як підхід до проектування об'єктів, але зміст власне поняття 

«екологія» ще досить розмитий. Тому імпліцитно автори включають в зміст 

поняття «еко-дизайн» використання природних матеріалів, для обробки яких не 

застосовують хімічні реактиви; слідування формам ранніх культур, які жили в 

єдності з природою; створення біоморфних об'єктів за допомогою сучасних 

технологій; постулювання тез про не нанесення шкоди природі або людині [89]. 

До появи еко-дизайну головним критерієм в оцінці дизайн-продукту грала 

«гарна форма», концептуальна розробка якої не включала в себе проблеми 

нешкідливості, більшої функціональності виробів, безвідходних технологій 

виробництва, так само як і проблеми надлишкової кількості форм і товарів, що 

дублюють один одного. Екологічні питання розширили вимоги та межі дизайну 

від процесу до виготовлення, а також функціонування та утилізації продукту. 
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За визначенням О. Журби, дизайн екологічного одягу – це напрямок 

дизайнерського проектування, в якому домінуючими чинниками є вимоги 

охорони довкілля, економії природних ресурсів, безвідходних технологій 

виробництва, організації процесів розумного споживання та перероблення 

продукції. У найбільш загальному розумінні, під еко-дизайном можна розуміти 

систему наукових пошуків і заходів, спрямованих на забезпечення «екологічно 

свідомого» розвитку простору, в якому існує людина [59]. 

У «Словнику зелених понять» (англ. Dictionary of Green Ideas) Д. Баттона, 

опублікованого у 1988 р., окрім еко-дизайну було дев’яносто стверджень за 

префіксом «еко», включаючи екологію, еко-менеджмент, еко-техніку, 

екологічну архітектуру, тощо [198]. Першим, хто використав термін 

«екологічний дизайн» була Асоціація екологічного дизайну (англ. Ecological 

Design Association, утворена в 1989 році) з публікацією визначення цього терміну 

у випуску однойменного журналу. Зазначена асоціація вибрала саме дефініцію 

«екологічний», а не «зелений», логічно продовжуючи розвиток «зеленого» руху, 

оскільки вважалось, що термін «зелений» має тимчасовий характер [272]. Це 

також відображає широке розуміння екологічного дизайну, включаючи 

радикальні уявлення про глибоке осмислення проблематики впливу 

промисловості на стан екології. Термін «екологічний дизайн» було розкрито як 

проектування матеріалів та продуктів, проекти та системні середовища, 

спільноти, дружні до живих видів та екології планети. Інше визначення еко-

дизайну – це довготривалий стійкий тренд, спрямований на усвідомлення 

людини, як невід’ємної частини екосистеми, що впливає своїм вибором на стан 

екології і, як наслідок, на власне здоров'я [42]. До принципів еко-тренду, за 

визначенням Х. Бакалінської та М. Колосніченко [6], можна віднести наступні 

напрямки: екологізація виробництва (принципи, орієнтовані на використання 

природних і перероблених ресурсів, а також на їх стандарти вирощування і 

переробки та принципи, що лежать в основі виробництва одягу) та екологізація 

споживання. За екологізацію споживання О. Буднікова пропонує розумне 
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скорочення споживання, поширення норм екологічно правильного споживання, 

повернення до речей довготривалого користування [16]. 

Щодо дефініції «екологічний дизайн» ми додержуємося визначення, яке 

надано в «Словнику з дизайну і ергономіки», а саме – напрямок дизайнерського 

проектування, в якому остаточний дизайн-продукт має бути максимально 

ефективним та повністю екологічним для навколишнього середовища: 

враховувати всі екологічні вимоги з вирішення негативного впливу на 

навколишнє середовище, вироблятись згідно раціонального використання 

природних ресурсів або безвідходних технологій виробництва, сприяти розвитку 

свідомого споживання та утилізації дизайн-продуктів [128]. 

В науковому обсязі існують такі поняття, як «екологія культури», «екологія 

природи» та «екологічна естетика», які не варто різко ділити, розмежовувати, 

адже ці терміни тісно пов’язані. Екологія культури неможлива без природного 

підґрунтя, як і екологія природи без культурної людини. У соціумі сформувалася 

думка про те, що природа має більше запасів міцності, адже в цій ситуації ще 

можна все виправити, розмножити й спробувати відновити [11]. Отже, 

формування екологічної культури та усвідомлення морально-етичної 

відповідальності перед суспільством, у пошуках ефективних засобів розв’язання 

екологічних проблем у свідомості дизайнера, є особливо важливим для 

сьогодення й майбутнього. Екологічна культура – це культура нової якості, в якій 

реалізуються сутнісні сили людини, її одухотворений розум, і яка гармонізує 

відношення духу, свідомості та буття людини. Більшість дослідників одностайно 

вважають, що екологічна культура – це спосіб самореалізації людини в певних 

екологічних рамках, бо це є внутрішньою детермінантою будь-якої діяльності 

людини, в тому числі й дизайнерської. Екологічна естетика – досліджує 

глобальну проблему взаємозв'язків людини і природи в контексті культури [79]. 

Розглядаючи дослідження О. Бейлах, Я. Заколябіної та Д. Звенігородського, 

можна визначити рівень знань та культури виховання, при якому кожен фахівець 
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у своїй професійній діяльності, переслідує мету створення оптимальних умов 

раціонального співвідношення суспільного та природного середовищ [8; 63; 66]. 

Тому, екологія костюму, це не тільки одяг з екологічних тканин, а ціла 

ідеологія, концепція, образ і стиль життя. Вона орієнтована на екологічно чисті 

технології фарбування та обробки текстилю, максимальну економію природних 

ресурсів і матеріалів: використання енергетичних ресурсів та відновлювальних 

матеріалів, враховувати довговічність виробів, мати оптимальне співвідношення 

вартості щодо тривалості життя виробу [16]. Д. Герасимова вважає, що еко-мода 

і еко-одяг – нова галузь, яка тільки починає активно розвиватись в світі та 

представляє величезний інтерес для майбутнього. Вона передбачає новий 

менталітет свідомого ставлення до природи, розумне використання природних 

ресурсів [6; 34]. Досить поширено, серед науковців, за еко-моду вважається 

поєднання трьох факторів: екологічності, етичності та високої якості. Виявлено, 

що еко-мода відноситься до модного одягу, призначеного для тривалого 

використання протягом усього життєвого циклу, виготовленого в етичній та 

екологічній виробничій системі, яка завдає мінімальну кількість (або взагалі 

відсутність) негативного впливу на довкілля чи суспільство. Еко-мода 

передбачає біорозкладані або перероблені матеріали, таких як кукурудзяне 

волокно, та екологічно відповідальні процеси, наприклад, використання 

природних барвників.  

Ще два ключових поняття: «етнічний одяг» та «екологічний одяг» схожі, 

але різні за своєю суттю. Етнічний одяг – це вбрання, що відображає 

індивідуальність певної етнічної групи людства та характеризує особливості її 

культури. Такий одяг, як правило, виготовлений із натуральних тканин і за 

простим кроєм, але це тільки невелика складова екологічного одягу. Екологічний 

одяг – це одяг, який виконано за всіма вимогами екологічного дизайну на всіх 

його стадіях: проектування, виготовлення, споживання й утилізації. Не можна 

відносити одяг до екологічного тільки за принципом використання натуральних 

тканин, або проектування за етнічними мотивами. Також недоречно вважати 
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етичний одяг за екологічний. Етичний одяг, або інакше «веганський», не завжди 

відповідає всім вимогам екологічного одягу. Проектування етичного одягу 

зосереджено на використанні сировини і матеріалів «без жорстокості»: етичний 

шовк без смерті тутового шовкопряду, вовна без обробки овець хімікатами, 

штучні матеріали замість натурального хутра та шкіри, тощо. Така практика не 

завжди екологічна, бо виготовлення штучного хутра, наприклад, має великі 

негативні наслідки для навколишнього середовища та неможливість утилізації.  

Варто зауважити, що етичний напрям стрімко розповсюджується серед 

організації самого виробництва та у відношенні до робочих колективів. 

Британська компанія з дослідження ринку «Mintel», запропонувала наступне 

визначення еко-одягу: це весь одяг, виготовлений за екологічно чистими 

технологіями. Він включає органічний текстиль та екологічні матеріали, такі як 

коноплі, матеріали із сировини бамбуку або поліестер із перероблених 

пластикових пляшок. Він також включає перероблену продукцію (новий одяг з 

вторинно переробленого старого одягу) і не обов’язково виготовлену з 

органічних волокон. Органічний одяг – це одяг, виготовлений з мінімальним 

використанням хімічних речовин та з мінімальними показниками впливу на 

навколишнє середовище, а справедлива торгівля призначена для досягнення 

кращих цін, гідних умов праці, місцевого сталого розвитку, справедливих умов 

для фермерів та працівників у країнах, що активно розвиваються [280]. 

В науковій літературі зустрічається термін екологічний стиль. Л. Краснюк 

розглядає його як трьох компонентний комплекс: використання виключно 

натуральних матеріалів, прямий крій одягу та використання природних кольорів 

і відтінків, а також зазначає, що для одягу в еко-стилі є характерним 

використання еко-принтів з трансформації природних джерел [83]. 

Слід зазначити різницю між еко-дизайном та «зеленим» дизайном. За 

визначенням Т. Бистрової, «зелений» дизайн – це акцент на «довершеність» з 

природної речовини або матеріалу; зв'язок з ідеями консьюмеризму, 

усвідомленого споживання і «зеленого» маркетингу. Дослідниця вважає, що за 
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контекстом для цього терміну частіше слугують маркетингові моделі, завдяки 

чому «зелений» дизайн перетворюється в інструмент просування продуктів за 

його комерційними цілями [18]. «Зелений» дизайн історично ґрунтується на 

органічності та природному походженні сировини та матеріалу для виготовлення 

одягу, етичній торгівлі та законному для робітників виробництві, а також на 

«зеленій» ідентифікації фірмового стилю та «зеленому» маркетингу. Історично, 

за зарубіжними результатами досліджень, дизайн екологічного одягу є витоком 

з «зеленого» дизайну, який набув більш чітких задач і принципів, а також вимог 

до самого дизайну (Д. А., табл. А.2.). Тому, «зелений» дизайн, можна розглядати 

у процесі дослідження еко-одягу в хронологічних рамках 1970-1980 рр., як 

передумову  становлення дизайну екологічного одягу. 

Термін «стійка мода» (англ. sustainable fashion) зазвичай 

використовується для охоплення широкого спектру свідомих методів 

виробництва та концепцій дизайну одягу, які є екологічно та/або етично 

обґрунтованими, але сам термін, на сьогодні, не має загального стандартного 

визначення. Деформація значень особливо простежується за останнє десятиліття 

(2010-2020 рр.), з боку фешн-бізнесу та маркетологів приналежність до 

«стійкості» широко використовують в комерційних цілях, що заважає процесу 

вивчення розвитку та становлення дизайну екологічного одягу. У багатьох 

експертних колах ведеться активна робота з метою знайти інше слово, яке б 

замінило «сталий дизайн» (англ. sustainable design), тому що він вичерпав себе 

та має знайти нову форму дизайну [226]. Термін «сталий дизайн» часто 

використовується як взаємозамінний з іншими словами, такими як «еко», 

«зелений» та «органічний», але таке ствердження також не є доцільним. 

Термін «стійка мода» був введений К. Флетчер, професором сталого 

розвитку, дизайну та моди в Лондонському центрі сталої моди Університету 

мистецтв. Вона побачила потребу в необхідності уповільнення темпів індустрії 

моди, беручи за ідеологію феномен повільної їжі, як основу своїх пропозицій. 

К. Флетчер, у своїй монографії 2008 року «Стійка мода та текстиль: Подорожі 
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дизайну» [230], запропонувала цілісний підхід до питань концепцій сталості у 

модному контексті, виходячи з припущення, що розробка продукту означає 

збереження його життєвого циклу, починаючи від матеріалів та виробничих 

процесів, закінчуючи практикою утилізації, яка наслідує етап споживання. 

В процесі дослідження було виявлено складність перекладу іншомовних 

термінів українською мовою за відсутністю тотожних слів за попередньо 

вкладеним в них сенсом. Це впливає на додаткову деформацію вітчизняних 

понять і тлумачень згідно до закордонного феномену «sustainable fashion». 

Наприклад, слово «sustainable» з англійської мови перекладається як «сталість», 

а в разі перекладу «sustainable desing» – маємо сталий дизайн. Вивчення 

вітчизняних наукових джерел не викристалізувало правильність наукового 

використання українського перекладу до терміну «sustainable fashion», бо в 

різних джерелах ми простежуємо і «стала мода», «стійка мода» і «усвідомлена 

мода», що не відтворюють англомовний сенс терміну. Аналіз перекладу з інших 

мов, а саме з німецького слова «nachhaltig» (англ. sustainable) – послідовний. 

Рекомендовано вважати такий переклад більш доречним, бо за українським 

тлумачним словником, «послідовний» означає явище, яке: настає, відбувається, 

здійснюється безпосередньо один за одним; здійснюється кількома етапами, 

поступово; закономірно випливає з чого-небудь, є логічним висновком; не має в 

собі нічого суперечливого, здійснюється, відбувається у повній відповідності до 

певних завдань, настанов, теоретичних засад, тощо; поширюється на все (або на 

всіх) без винятку; завжди діє відповідно до своїх життєвих принципів, 

наполегливо домагається здійснення своїх рішень;  неухильно втілює в життя 

певний світогляд, теорію, виявляючи стійкість і непохитність [134]. 

Наголошуємо, що варто «sustainable» розуміти як послідовний, що 

повністю відтворює англомовний сенс, у випадку з терміном «sustainable 

fashion» – послідовна мода, з урахуванням її екологічного контексту. Згідно до 

цього, «послідовним дизайном одягу» (англ. Sustainable fashion design), ми 

вважаємо свідомий дизайн екологічного одягу, який додатково відповідає 
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економічній, соціальній і, власне, екологічній ефективності. Послідовний дизайн 

впроваджує нові, більш фундаментальні концепції ефективного вирішення 

екологічних проблем, використовує їх комплексно, поступово та свідомо 

виробляючи кінцевий продукт економічно виправданим, соціально необхідним 

та екологічно безпечним. Отже, «сталий дизайн» – це проектування об’єктів, при 

виготовленні, споживанні та утилізації яких не наноситься шкода 

навколишньому середовищу, який враховує економічний, соціальний і 

екологічний фактори. Відповідно до поглядів прихильників «сталого дизайну», 

продукт повинен бути економічно виправданим, соціально необхідним і 

затребуваним, екологічно безпечним. Межі останнього неухильно 

розширюються: в 1990-і роки була широко розповсюджена концепція «від 

світанку до заходу сонця» (англ. Cradle-to-Grave), що ставить акцент на 

екологічній безпечності продукту протягом всього його життєвого циклу; в 

2000-х роках її змінює концепція «від світанку до світанку» (англ. Cradle-to-

Cradle), що означає переродження речей або матеріалів [17; 18]. 

Вивчаючи концепції дизайну екологічного одягу, варто розглянути 

дефініції «концептуалізм» та «концепція». За думкою З. Тканко, 

концептуалізм – це напрямок авангардної моди поч. ХХІ ст., який зосереджує 

прийоми концептуального мистецтва та інноваційні технології виробництва 

одягу [142]. Концепція – основний задум дизайнерського твору, що формується 

в результаті вивчення аналогів, прототипів, варіантів вирішення і який містить 

прогнози та програму проектування, окреслює головний напрямок і принципи 

розробляння [128]. Також в дисертації використано дефініцію 

«постіндустріальне суспільство» – це нова стадія розвитку суспільства, що 

характеризується суттєвими трансформаціями всіх форм суспільно-культурного 

життя на базі науково-технічної революції, удосконалення технологій 

виробництва та управління [128]. Отже, дизайн-концепція – це основна ідея, що 

окреслює принциповий напрямок, засоби та форми проектно-художнього 

вирішення об’єкту дизайну. 
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Слід зазначити, що основними концептуальними технологіями 

екологічного проектування є апсайклінг, ресайклінг та безвідходний крій. 

Апсайклінг (англ. Upcycling) – переробка і переосмислення вже існуючого 

вихідного матеріалу, в результаті чого, речам вийшло уникнути сміттєзвалищ і 

вони знаходять нову форму життя за своїми функціональними та естетичними 

властивостями. Термін «апсайклінг» було запропоновано архітектором 

У. Макдонахом та хіміком М. Браунгартом в їх сумісній роботі «Від джерела до 

джерела: змінення способу, яким ми робимо речі». Згодом, професорка С. Блек, 

розширила визначення апсайклінгу, як дизайн з використанням перероблених 

або вживаних матеріалів для виготовлення виробу однакової чи вищої якості 

[226]. Для більш чіткого розуміння дефініції «апсайклінг» звернемося до 

термінологічного тлумачного словника.  

За оксфордським словником, «апсайкл» (англ. Upcyсle) означає переробку 

попередньо використаного продукту, за умовами виготовлення нового продукту, 

більш високої якості або вартості, ніж оригінальний виріб [301]. Сам термін 

«апсайклінг» (англ. Upcyсling) є тільки в кембриджському словнику і походить з 

попередньої дефініції, що означає «діяльність з виготовлення нових предметів зі 

старих, використаних речей або відходів матеріалу» [201]. Варто зазначити, що 

сенс переробки продукту за технологією апсаклінг відрізняється від ресайклінгу, 

тому для подальшого дослідження необхідно розглянути й значення дефініції 

«ресайклінг» (англ. Recycling). Ресайклінг (англ. Recycling) – це процес, в якому 

відходи переробляються в нові продукти або матеріали, які підходять для 

вторинного використання [76]. Основна ідея безвідходного крою – створення 

лекал з мінімальною кількістю відходів або зовсім без них. Л. Тухбатулліна та 

Л. Сафіна вважають, що така технологія крою відрізняється від стандартного 

методу розкрою виробів, тим що дизайнер співвідносить особливості 

формоутворення майбутнього об’єкту та габарити матеріалів, з яких він буде 

утворюватися. Такий принцип формоутворення дає меншу втрату тканини за 

рахунок зменшення міжлекальних відходів [144, c. 114].  
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В сучасному трактуванні дизайну екологічного одягу зазначається 

необхідність впровадження еко-інновацій. За думкою А. Казанцевої, це 

реалізація нової та значно удосконаленої продукції, товару, послуги або процесу, 

нового методу маркетингу або нового організаційного методу в діловій практиці 

[68]. Еко-інновації, в порівнянні з іншими видами інновацій, мають дві важливі 

особливості: екологічну складову, яка призводить до зниження впливу на 

навколишнє середовище та спрямованість на залучення ширших соціальних 

механізмів, які викликають зміни в існуючих соціально-культурних нормах, 

навчальних структурах. І. Приходько досліджує еко-інновації як продукт 

інноваційної діяльності, характерними рисами якого, є високий рівень ризику та 

значне інтелектуальне наповнення [116]. 

Вперше визначив термін «інновація» Й. Шумпетер у 1912 р., як «нову 

комбінацію», що означає іншу якість засобів виробництва та досягається не 

шляхом дрібних поліпшень старого устаткування чи наявної організаційної 

схеми, а дискретно, через введення нових засобів виробництва та систем його 

організації. Для пояснення механізму підприємницьких циклів, австрійський 

науковець використовує поняття «інновація», визначаючи його як «нову 

функцію виробництва, що утворює руйнування» і пропонує диференціацію за 

об'єктами втілення [94]. Розвиток поняття «інновація» з того часу відбувався без 

контексту екологічності. Серед типів інновацій на початку ХХ ст. були 

продуктова, технологічна, збутова, сировинна та організаційна. Е. Роджерс у 

своїй книзі «Дифузія інновацій», вперше опублікованій у 1962 р., визначає 

інновацію як ідею, практику чи об’єкт, які сприймаються індивідом чи іншою 

одиницею сприйняття як нові [319]. Доведено, що первинна мета кожної 

інновації може відрізнятися від мети в момент впровадження, тому підприємства 

здебільшого застосовують інновації у своїх економічних цілях для збільшення 

поточного асортименту, виходу на інший ринок, підвищення продуктивності 

виробництва, зниження собівартості продукції, поліпшення умов праці, тощо. 

Очікування від впливу еко-інновацій на економіку, природне середовище та 
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суспільство останніми роками зростають з огляду на їх багатогранний характер 

та практичні результати впровадження [98, c. 25]. 

Термін «еко-інновації» з’явився в 1990-х рр. в книзі «Екологічні інновації: 

проривна дисципліна для інновацій та послідовності» Клода Фюслера та Пітера 

Джеймса [238]. Автори визначають еко-інновації як нові продукти та процеси, 

що створюють цінність для підприємств і клієнтів та зменшують (негативні) 

екологічні наслідки. За словами К. Фюсслера та П Джеймса, еко-інновації 

дорівнюють послідовним інноваціям (англ. sustainable innovation), оскільки 

кожна еко-інновація сприяє стійкому розвитку (англ. sustainable innovation), 

застосовуючи комерційне застосування знань для отримання прямих чи 

опосередкованих екологічних поліпшень [264]. 

Відповідно до визначення організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР), «еко-інновації» – це інновації, що відображають чітку 

направленість щодо зменшення впливу на навколишнє середовище, незалежно 

від того, чи передбачається такий ефект [300]. Еко-інновацію можна зрозуміти 

та проаналізувати з точки зору саме мети інновації (продукт, процес, 

маркетингові методи, сфера застосування), механізму (модифікація, переробка, 

альтернативи та процес створення) та впливу.  

 

1.3. Джерельна база та методика дослідження 

 

Джерельна база дослідження була визначена за принципами об'єктивності, 

єдності історичного та логічного, історико-культурної та соціально-економічної 

зумовленості розвитку дизайну екологічного одягу. Наукове дослідження 

здійснювалося шляхом комплексного аналізу всієї сукупності джерел, де 

містилась та чи інша інформація з проблематики. Водночас, ретельно вивчалися 

як теоретичні дослідження, так і практичні досягнення окремих дизайнерів, 

світових брендів, державних та громадських асоціацій, конкретні документи, 

зіставлялися та критично оцінювалися отримані дані. За своїм характером одні 
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джерела безпосередньо стосуються формування дизайну екологічного одягу, 

інші впливають на становлення сталого розвитку суспільства. 

Для дослідження відбиралася література з вітчизняних та зарубіжних 

наукових статей, світових конференцій, дисертацій та основоположних джерел 

із результатами екологічних досліджень. Також окремим блоком можна виділити 

літературу з історії, культури, економіки, маркетингу, альбоми з інсталяцій та 

виставок. Серед літературних джерел багато публікацій присвячено тільки 

окремим проблемам: впливу руху хіпі на екологічне проектування, вирощенню 

свідомого відношення серед споживачів, маркетингові стратегії з використанням 

екологічного напряму, еко-інновації та відкриття текстилю майбутнього. 

Важливого значення у дослідженні особливостей прояву екологічної 

спрямованості проектування одягу набули творчі набутки відомих дизайнерів 

другої половини ХХ – початку ХХІ ст., представленні у зразках одягу масового 

виробництва та вбрання від дизайнерів і кутюр. Найважливішим джерелом 

дослідження був саме аналіз дизайн-практик проектування екологічного одягу 

дизайнерами та світовими брендами. Без аналізу еко-виробів дизайнерів 

неможливо проаналізувати історичний розвиток та встановити взаємозв’язки 

соціокультурного становлення екологічної моди. У процесі вивчення концепцій 

дизайну екологічного одягу було проаналізовано роботи таких митців як 

М. Віонне, О. Екстер, Н. Ламанової, В. Татліна і дизайнерів Е. Таяхта, Л. Бейєр-

Вольгер, Б. Рудофскі, К. МакКардел, З. Родс, Дж. Сантанджело, Адольфо 

Б. Джонсон, Г. Гордон, А. Курже, А. Сардінья, Б. Джонсон, З. Родс, 

Дж. Сантанджело, Т. Портер, Й. Тенг, К. Гемнетт, С. Гаррат, М. Маргієли, 

Л. Куяте, Л. Гроуз, І. Міяке, С. Лі, Е. Крейн, С. Маккартні, М. Гоффман, 

К. Реберн, Дж. Ванг, Е. Гарсіа, С. Фаізант, Л. Лоудермілк, С. Чауган, С. Ганн, 

Г. Макквіллан, М. Лю, Дж. Робертс та брендів Hariet, Valentino, Missoni, Lanvin, 

Patagonia, Esprit, Armani, Moschino, Organic, Noir, COS, Pangaia, Аlabama Chanin, 

From Somewhere, EcoAlf, КМ/А, Raggedy, Trashed Couture. Також було 

досліджено дизайн-практику українських митців та брендів, таких як Slowme, 
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DevoHome, Зерно, Roussin, Litkovskaya, Golub Upcycled Denim Project, Reviclo By 

Marcova, Klaptyk fashion, Preapoclo, RCR Khomenko, Rehash, Natasha Fishchenko, 

К. Шнайдер, С. Бевза, Imagine, Atelier Handmade, NCYZIP, DZHUS та інших. 

Для розкриття феномену, аналізу та дослідження інноваційних засобів 

концептуального одягу в контексті еко-дизайну було використано комплекс 

методів і підходів:  

культурологічний підхід як методологічну основу розгляду проблем 

дослідження, що передбачає історичну та соціальну проблематизацію, аналіз 

дизайн-діяльності як закономірного продукту розвитку культури, а також 

відтворює і інтерпретує екологічні цінності, що дозволяють розглянути явище в 

комплексі та контексті соціокультурної значущості; 

феноменологічний підхід при розгляді дизайну екологічного одягу як 

культурного феномена з точки зору культурологічних та аксіологічних застав, 

соціальних і формальних проявів; 

аксіологічний підхід при аналізі ціннісного і соціокультурного потенціалу 

дизайну, ієрархії його мінливих і суб'єктивних цінностей і орієнтирів, що 

дозволяє виділяти і фіксувати головні детермінанти; 

системний підхід для аналізу дизайну екологічного одягу як системи, 

окремих його компонентів і характеру їх зв’язків між собою та іншими явищами 

культури. 

Були залучені методи загально наукові (теоретичні), емпіричні, спеціальні: 

методи абстрагування, аналогії, узагальнення, аналізу та синтезу, при 

складанні цілісної картини розвитку дизайну екологічного одягу; 

морфологічний метод; структурно-функціональний аналіз; діахронічний і 

синхронічний методи; типологічний метод, який не зводиться до класифікації, 

обумовленої функцією об'єктів, а орієнтований на розуміння мети й 

змістоутворення в сучасному дизайні; 
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метод моделювання при побудові базових моделей дослідження; емпіричні 

методи: спостереження, опис, порівняння – при відборі, вивченні і 

систематизації теоретичних і проектних матеріалів. 

діалектичний метод, методи мистецтвознавчого аналізу, історико-

генетичного аналізу, семіотичний метод при досліджені виникнення і еволюції 

екологічного підходу в проектуванні та художній творчості протягом історії 

людства і людської культури, при розгляді зміни уявлень парадигми про смисло- 

і формоутворення в дизайні у зв'язку з відповідним культурним контекстом, 

світоглядом, системою суспільних цінностей; при розгляді еволюції стильових 

уявлень в дизайні, архітектурі та їх філософсько-культурологічної 

обумовленості. 

 

Висновки до першого розділу 

 

1. Для розвитку теоретичної думки дослідження були задіяні і опрацьовані 

наукові праці не тільки з питань екологічного проектування одягу, а й з 

міждисциплінарних галузей: філософії, екології, культурології, соціології, 

біології, економіки. Окреслено і опрацьовано чотири основні групи наукових 

джерел за темою дослідження, а саме: перша група – вивчення 

соціокультурологічного та історичного аспекту розвитку екологічного дизайну 

одягу; друга група наукових робіт, яка зосереджена на формуванні комплексного 

підходу гармонізації взаємодії природи і суспільства, яка вивчає становлення і 

розвиток екологічного одягу з 1960-1970-х років як офіційного початку 

екологічного руху; третя група робіт досліджує становлення еко-дизайну в 

індустрії моди, формування терміну «еко-моди», аналіз концепцій та стратегій, 

проблематики формування дизайну екологічного одягу; четверта група 

досліджує інновації в дизайні екологічного одягу. 

2. Виявлено три основні етапи теоретичного осмислення дизайну 

екологічного одягу, серед яких: зародження теоретичних концепцій дизайну еко-
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одягу (1960-1970 рр.); постановка проблеми формування безпечної системи 

існування людини і природи (90-і р. ХХ ст.); формування системи безвідходного 

і екологічно безпечного виготовлення одягу збільшеної цінності та з повторним 

використанням (кін. ХХ–поч. ХХІ ст.). З’ясовано загальносвітові екологічні 

аспекти, що сприяли еволюції дизайну еко-одягу. Виявлено, що його розвиток з 

60-х р. ХХ ст. змінив вектор теоретичного  дослідження на пошуки 

міждисциплінарного підходу вирішення проблем сталості дизайну та моди 

шляхом створення екологічної спрямованості, яка мала привести до 

фундаментальних змін у системі дизайну одягу. 

3. З’ясовано, що серед низки науковців, фундаторами розвитку 

екологічного напряму в дизайні одягу слід вважати С. Браун, К. Нінімеккі, 

Т. Ріссанена, Б. Рудофскі, К. Флетчер. Відзначено, що ці науковці займаються 

вивченням окремих елементів феномену дизайну еко-одягу, базуючись 

переважно на одному напряму дослідження, згідно особистим інтересам. 

Наприклад, наукові праці К. Нінімеккі [293-297] мають суто теоретичний підхід, 

без наведення наочних прикладів дизайн-практик еко-брендів та аналізу їх 

апробації щодо екологічності та ефективності. Дизайнерка С. Браун в монографії 

«Eco Fashion» [193], навпаки, надає практичний екологічний досвід дизайнерів 

1990-2000-х рр., представивши ілюстрації без зазначення соціо-культурного 

аспекту та порівняльного аналізу дизайн-практик. Відзначено, що більшість 

наукових праць досліджують екологічний напрям дизайну одягу, як його 

проектний компонент, як «екологічний стиль», «етнічний» або «етичний» одяг. 

Виявлено недостатність ґрунтовних досліджень дизайну еко-одягу, що 

підтверджує необхідність комплексного аналізу його генези, систематизації  

принципів, концепцій, функцій та вимог до проектування. 

4. Визначено репрезентативну базу матеріалів дослідження для 

забезпечення об’єктивності результатів роботи та класифіковано їх до п’яти груп 

джерел: фундаментальні праці з екологічного дизайну та дослідження, які 

стосуються дизайну екологічного одягу та його особливостей; періодичні та інші 
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видання – популярні журнали, альбоми, листівки, фотографії та відеоматеріали, 

які представляли моделі екологічного одягу; європейські та українські 

спеціалізовані фешн-видання та інтернет портали; колекції та зразки 

екологічного одягу світових і українських дизайнерів і брендів; інформація зі 

спеціалізованих світових, міжнародних і регіональних виставок. 

5. Обґрунтовано, що задля усестороннього втілення тематики наукової 

роботи було сформовано методику дослідження, яка базується на поєднанні 

загальнонаукових (теоретичних та емпіричних) методів дослідження та 

спеціальних методів мистецтвознавчого аналізу (історіографічний огляд; 

історико-порівняльний аналіз; художньо-історичний метод та формально-

стилістичний аналіз). Використання наведених вище загальнонаукових 

теоретичних, емпіричних методів наукового пізнання та методів 

мистецтвознавчого аналізу в комплексному застосуванні надало можливість 

проаналізувати історико-культурний контекст становлення та розвиток 

екологічного напряму в дизайні одягу. 

 

Основні результати цього розділу дисертації апробовано у доповіді [58] та 

в статті [26]. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ГЕНЕЗА, СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО 

ДИЗАЙНУ ОДЯГУ 

 

2.1. Архетипи проектування екологічного одягу 

 

Традиційно, до дев'ятнадцятого століття одяг вироблявся власноруч за 

допомогою довготривалих та трудомістких процесів, тому мода змінювалася 

повільно і поступово, поширюючи свій вплив з великих міст і до сільських 

місцевостей. Люди переробляли свій старий одяг відповідно до модних 

нововведень свого часу (наприклад, шовкові сукні ХVII ст. перешивались у нові 

сукні ХVIII ст.), виправляли його, збільшуючи практичність, а згодом продавали 

на ринку вживаного одягу. Раціональний підхід простежується на протязі всього 

історичного розвитку костюму до ХХ ст., у прояві дбайливого та раціонального 

використання матеріалів для виготовлення одягу з причин їх високої вартості. 

Забезпечення раціональності використання матеріалів  відбувалось засобом 

безвідходного крою одягу (Д. Б. Рис. Б.2.1.-Б.2.2.), що склало спадщину 

традиційних національних костюмів [27]. 

В ході дослідження було виявлено, що тенденції дизайну екологічного 

одягу простежуються задовго до виникнення терміну «еко-дизайн». В селах, 

уповільнена мода була необхідністю, бо мешканці сіл мали лише два види 

вбрання (для свят та для повсякденного носіння). Повсякденний одяг був 

переважно натуральних кольорів, простої геометричної форми і, в першу чергу, 

він мав бути ергономічним, практичним та зручним у догляді за ним. У 

святковому одязі мали першорядну роль, навпаки, контрастні засоби композиції 

та прийоми гармонізації, тому він мав декоративну обробку, багатошаровість та 

іноді був незручним через гіпертрофовану об’ємну форму. Одяг селяни 

виготовляли власноруч з вовни та льону на ткацьких станках, а модний світський 

одяг був фінансово недоступний для них та недоречним в їхньому бутті.  
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Аналіз та виявлення архетипів екологічного одягу проводилось у 

відповідності з сучасними вимогами еко-дизайну, раціональним використанням 

природних ресурсів і охорони біологічного різноманіття, з урахуванням 

впровадження безвідходних технологій виробництва (або їх мінімізації), 

організації процесів розумного споживання та повторного використання 

текстильної продукції. Вважається, що прийоми та засоби, якими користуються 

дизайнери у виготовлені екологічного одягу, в тому числі пошуки способів 

екологічної утилізації, повторного використання та переосмислення одягу, – це 

«нововведення» останніх двадцяти років, але історично такі практики були 

загальнопоширені та здійснювалися більшістю населення через історичну, 

фінансову та економічну необхідність. Наприклад, у вісімнадцятому столітті 

одяг купувався на залишки сімейного бюджету, згідно до цього люди мали лише 

декілька предметів одягу, які часто перешивали в інший одяг або модифікували 

його поки витримувала саме тканина. 

Згідно традиційної версії, що простежується в більшості наукових праць, 

одним з рушійних факторів появи еко-дизайну була реакція на негативні 

наслідки серійного виробництва, а саме на відкриття конвеєру у другій половині 

ХІХ ст. (системи безперервного й потокового виробництва стандартизованих 

виробів) і активний розвиток масового виробництва товарів, що стало 

результатом промислової революції того часу [27]. Машини змінили характер 

праці і роль самої людини у такому виробництві. Час середньовічних майстрів, 

які неквапливо створювали одиничні вироби, віддзеркалюючи індивідуальність 

автора, продовжував існування але втрачав свою актуальність. Технічний 

прогрес переважав витрати, властиві будь-яким новаціям, та у кін. XIX – поч. 

XX ст. було налагоджено масове виробництво не тільки автомобілів та техніки, 

а й одягу. Спочатку напрям на серійне виготовлення одягу простежується в 

Америці з 1920-х рр., а після 1940-х рр. – серед європейських країн. В процесі 

дослідження було виявлено, що перехід на серійність виробництва одягу був 
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одним із останнім серед промислових галузей, тому, відповідно, і розвиток 

дизайну екологічно одягу відбувся із значним відставанням [27]. 

Активний розвиток промисловості кін. ХІХ ст. спостерігається обуренням 

художників, які передбачали негативний вплив нового вектору промислових 

методів виробництва, внесені індустріалізацією. Прерафаеліти у складі Вільяма 

Холмана Ханта, Данте Габріеля Россетті та Джона Еверета Мілле [333], 

виступали проти індустріалізації дизайну та мистецтва. Вони цінували природу 

та ремісництво та були проти розподілу праці, запропонованого конвеєром [27]. 

Таким чином, зображуючи свій ідеалістичний світ в своїх творах, прерафаеліти 

вплинули на визначення нової моди та розвиток стилю модерн поч. ХХ ст., 

ігноруючи обов’язкові елементи модного жіночого костюму, а саме – корсет та 

кринолін [27, 297]. Модельєрка Мадлен Віонне підтримала такий протест у своїй 

практичній діяльності з виготовлення авторського одягу, її розробки 

практичного та зручного одягу мали революційний характер в моді того часу: 

остаточно усунувши корсет та використовуючи м’які драпірування з легких 

тканин (шовковий муслін, крепдешин) [27]. Додатковий комфорт та свобода 

руху досягалась завдяки опануванню М. Віонне косого крою. Це безсумнівно 

можна визначити, як появу перших ергономічних форм в модному жіночому 

одязі та подальшу трансформацію у більш зручне та комфортне вбрання. Дизайн 

одягу від М. Віонне відповідає двом важливим вимогам до екологічного одягу, а 

саме створенню сприятливих умов фізичного і психічного здоров'я людини та 

мінімізації відходів від виготовлення одягу за допомогою косого крою, який 

базувався на прямокутних деталях [27].  

Варто зазначити, що процес появи та становлення дизайну екологічного 

одягу відбувався на складному міждисциплінарному рівні, тому важливо 

зазначити й інші реформаторські рухи, які розглядали альтернативи матеріалізму 

та урбанізації. Метою таких рухів кін. ХІХ ст. було повернення взаємозв’язків 

«людина-природа». Окрім реформи медицини шляхом натуропатії, харчування 
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та освіти, у центрі обговорень було питання необхідності реформи одягу. Перші 

зусилля такого реформування стосувались чоловічого одягу та його матеріалів. 

Професор Густав Єгер у 1860-х роках, досліджуючи взаємозв’язки між 

обміном речовин та одягом людини, виявив позитивну динаміку від носіння 

«дихаючих» вовняних виробів і визначив такий одяг найздоровішим [234]. У 

1879 році він презентував вовняний одяг, виготовлений на трикотажній фабриці 

імені Вільгельма Бенгера Зьоне в Штутгарті, який став відомий у багатьох 

країнах як «нормальний одяг» (нім. Normal-Kleidung) і потім, через рік, відкрив 

у Лондоні магазин здорової білизни «Єгер» (Jaeger) [27]. Власні ідеї та всі свої 

статті Г. Єгер зібрав у монографії «Нормальний одяг, як охорона здоров'я» (нім. 

«Die Normalkleidung als Gesundheitsschutz», 1881 р.). Серед його прихильників 

були письменники Бернард Шоу та Оскар Уайльд, полярні дослідники Ернест 

Шеклтон і Фрітьйоф Нансен, які носили «нормальний одяг» у своїх експедиціях, 

винахідник Роберт Бош, а пізніше вюртемберзький король Вільгельм II. В 

Великобританії «Jaeger Fashion» став одним із провідних брендів індустрії моди 

аж до ХХІ століття [234]. «Нормальний одяг» Г. Єгера можна віднести до одягу, 

який переважно використовувався для підтримання комфортних температур тіла 

протягом холодних пір року, тому за дизайном такі речі були максимально 

спрощені, прилеглого силуету та натурального кольору вовни [27]. 

Дослідити окремі прототипи екологічного одягу, що вирішували задачі 

еко-дизайну до його появи, досить складно. Умови фінансової кризи поч. ХХ ст. 

після першої світової війни спровокували переломний момент в історії костюму. 

Фінансова стриманість більшості населення і матеріальна недостатність 

забезпечити себе необхідним одягом спровокували започаткування масштабного 

руху самостійного виробництва одягу («зроби сам»), що активно було 

підтримано газетами та супроводжувалось розповсюдженням ідеї виготовлення 

такого одягу, руйнуючи соціальну нерівність. Такий рух відзначив появу 

«Журналів Мод» із доданням схем із розмірами та інструкцій щодо шиття [27].  
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Серед таких публікацій 1920 року, в регіональній італійській газеті «La 

Nazione» було виявлено дизайн-розробку суцільнокроєного костюму «Тута» 

(Д. Б., рис. Б.2.3.) з мінімальною кількістю відходів. Костюм було створено на 

тлі масової бідності та дефіциту художником і скульптором Ернесто 

Міхахеллесом, відомого як Таяхт (Thayaht), та його братом Руджеро Альфредо. 

Для виготовлення такого костюму достатньо відрізу бавовни або коноплі 

розміром 70 см на 4,5 м, що було широко доступно на той час. Костюм «Тута» 

відповідає навіть сучасним екологічним вимогам (ефективність використання 

матеріалу, багатофункціональність та економічність виготовлення) і був 

розрахований на всі випадки життя: на свободу руху для зайнять спортом та для 

роботи [27, 305]. Слід зазначити досвід роботи Е. Міхахеллеса у модному домі 

М. Віонне, а саме вивчення особливостей застосування прямокутного та косого 

крою, що й послугувало забезпеченню високого комфорту костюму «Тута». 

Брючний костюм мав одразу бурхливий успіх і серед представників середнього 

класу та аристократичного суспільства, відповідно до нетрадиційної та 

елегантної інтерпретації, яку запропонував сам Ернесто: у поєднанні з сандалями 

і без шкарпеток. Згодом він розширив свою пропозицію костюму для дітей і 

людей похилого віку. Таким чином, костюм «Тута» поєднує естетику з 

функціональністю, коливаючись між стилем арт-деко та проектами студентів 

«Баухауз», між майстерністю та промисловим виробництвом [27]. 

Засади дизайну екологічного одягу на поч. ХХ ст. простежуються і в 

навчальних закладах ВХУТЕМАС (Вищі художньо-технічні майстерні) та 

«Баухауз» (нім. Das Staatliche Bauhaus). Студенти зазначених шкіл вперше 

практикували із безвідходними технологіями, впровадженням раціональних та 

ергономічних модульних принципів організації навколишнього середовища, 

тощo [7]. Розробка колекцій одягу в школі дизайну «Баухауз» не входила до 

основних задач (на відміну від дизайну текстилю), виготовлення одягу було 

виключно з особистих потреб або для проведення заходів, спектаклів, вечірок 

[27]. Варто визначити «Сукню-Баухауз» від Ліс Бейєр-Фольгерс 1928 р. 
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(Д. Б., рис. Б.2.4.), практично єдину, що була розроблена в «Баухауз» і збереглась 

до наших днів. Сукня має прямий крій у стилі маленької чорної сукні, 

представленої Коко Шанель у 1926 році. Для виготовлення матеріалу Л. Бейєр 

обрала тканину з бавовни та віскози, з метою нівелювання грубості матеріалу 

блідо-блакитними тонами. Приналежність до еко-одягу зумовлено «обмеженою 

необхідністю» сукні (нім. Reduzierte Notwendigkeit) [182], значення, яке надав 

виробу Л. Бейєр відомий німецький модельєр В. Йооп. 

Інший навчальний заклад вищої освіти ВХУТЕМАС (1920-і р.) також мав 

дизайн-розробки екологічного одягу. В основу ідей спроектованого одягу 

радянськими авангардистами були закладені функціональність, гігієнічність і 

естетична краса. З останньою складовою митцям було найскладніше, бо, 

традиційно, радянський костюм мав відрізнятись від буржуазного костюму, а 

винайти нову концепцію краси в 1920-х рр. за часів демократизації моди – було 

надскладним завданням [27]. Прихильниця кубізму в живопису Олександра 

Екстер розробила багатошаровий костюм «на всі випадки життя» 

(Д. Б., рис. Б.2.5.). Спідню сорочку дизайнер запропонувала використовувати як 

домашній одяг, у поєднанні з жакетом такий костюм перетворювався в 

вуличний, а з додаванням каптану з декоративною вишивкою – в наряд для 

візиту в театр. Одним із головних принципів проектування одягу О. Екстер був 

простий геометричний крій, що мінімізував відходи в процесі розкрою з метою 

раціоналізації використовування матеріалу. В дизайні комплекту враховано 

легкість його виготовлення звичайною жінкою, а саме – без професійних 

здібностей з конструювання та пошиття одягу. 

Серед розробок «одягу-нормаль», викладача закладу ВХУТЕМАС, 

Володимира Татліна було виявлено акцент на гігієнічність, зручність, 

практичність і доступність у спроектованому ним пальто (Д. Б., рис. Б.2.6.). Він 

запропонував пальто з широкими плечима (зручність руху і гігієнічність), досить 

вільне в талії та звужене донизу (практичність). Таким чином, забезпечується 

збереження тепла всередині, а вільний крій не заважає свободі рухам. Тканина 
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пальто з вологовідштовхувальної тканини, для підшару запропоновано два 

варіанти: фланелева та хутряна тканини. Пальто спроектовано як одяг-

конструктор, що дозволяло замінювати зношені частини по черзі, замість 

утилізації всього виробу. За однією версією, походження назви «одяг-нормаль» 

було отримано з «універсального стандарту», але варто також наголосити на 

схожість назви до німецького виразу «normal Kleidung», впровадженого 

Г. Єгером. 

Художниця-модельєрка, Надія Ламанова, широко відома виготовленням 

суконь для членів російського імператорського дому в стилі модерн, 

кардинально змінила свої погляди на одяг за часи російської революції. В 1919 

році вона організувала «Майстерню сучасного костюму», засновану на нових 

принципах створення одягу для робочого населення, та почала розробляти 

численні моделі простого одягу на базі логічно-обґрунтованого крою. З середини 

1920-х років Н. Ламанова перейшла до розробки одягу з кустарних тканин із 

застосуванням принципів народного крою [27].  

Співтворчість та дружба Н. Ламанової зі скульпторкою Вірою Мухіною 

надихають їх у 1925 році до створення альбому ілюстрацій [2], за який вони 

отримали Гран-прі на Всесвітній виставці в Парижі. Серед сторінок альбому ідеї 

та інструкції з пошиття домашньої сукні з хустки для голови, піонерський 

костюм із селянського полотна, перевтілення чоловічого та жіночого робочого 

одягу в «буржуазний» (театральний костюм), каптан із двох Володимирських 

рушників (Д. Б., рис. Б.2.7.), костюм для спорту, різні сукні і чоловіча 

«толстовка» із суворого полотна, «одна сукня замість трьох» та пальто із 

солдатського сукна. В більшості ідей простежуються концепції апсайклінгу та 

безвідходного формоутворення, що на той час було зумовлено економічними 

проблемами та фінансовою спроможністю більшості населення [27].  

Варто визначити історичний аспект розвитку концепцій апсайклінгу, які 

базуються на техніці печворк. Вперше одяг виготовлений із застосуванням 

техніки печворк було виявлено на різьбленій фігурі фараона з першої єгипетської 
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династії та датується приблизно 3400 роком до нашої ери, але тільки в добу 

середньовіччя такий одяг набув свого широкого поширення серед європейських 

країн, а потім з ХІХ ст. простежується як національна спадщина печворк-ковдр 

колоніальної Америки. Останній факт є визначним для дослідження архетипів 

екологічного одягу, бо техніку печворк застосовували афро-американки у 

виготовлені нового одягу із старого, через обмежену свободу дій у суспільстві.  

На поч. ХХ ст. техніка печворку набула широкої популярності. Слід 

визначити першу текстильну дизайн-роботу в техниці печворк французької 

художниці українського походження Соні Делоне: ковдра для новонародженого 

сина (Д. Б., рис. Б.2.8.). Поєднання абстрактних візерунків, притаманні її стилю 

живопису («симультанні контрасти»), а авторський текстильний дизайн, 

виявився рушійною знахідкою для подальшого дизайну одягу С. Делоне і 

наочним прикладом нестандартного дизайнерського рішення одягу з 

використанням вторинного текстилю (Д. Б., рис. Б.2.9.). 

Модний дім «Мирбор» (Myrbor), відкритий Марі Куттолі у 1922 році, 

заслуговує окремої уваги у вивченні застосування технік печворку і квілтінгу на 

зламі вінтажності й сучасності. В ньому працювали видатні художники, 

включаючи Пабло Пікассо, Анрі Матісс та дизайнерку Наталію Гончарову, яка 

створювала сукні з використанням аплікативних технік печворк 

(Д. Б., рис. Б.2.10.). На сьогодні, від «Мирбор» залишилось небагато зразків 

одягу, але вони наочно демонструють поєднання високої майстерності з 

традиційними техніками, що створювало високу моду того часу. Можна 

виокремити наступні художні засоби: графічні абстрактні мотиви, використання 

контрастних матеріалів за фактурою, неординарне поєднання кольорів. 

Заслуговує уваги творчість архітекторів Адольфа Лооса та Бернарда 

Рудофскі. Вони розглядали проблему наслідків використання одягу і його 

структурної побудови. А. Лоос був категорично проти марнотратства матеріалів 

та зайвих декоративних елементів. Б. Рудофскі підтримав таку ідею і зазначив, 

що «найяскравіший аспект моди – це відходи» [320, c. 227]. В 1944 році він 
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організував виставку під назвою «Чи сучасний одяг?» [320]. На ній він довів: 

ірраціональність модного на той час одягу, наприклад, розташування ґудзиків та 

кишень на чоловічому одязі (Д. Б., рис. Б.2.11.) або деформацію стоп як наслідки 

від носіння не ергономічного взуття [27].  

Будучі прихильником концепції безвідходного виробництва, Б. Рудофскі 

представив авторську колекцію адаптивного та універсального одягу на основі 

геометричних площин з урахуванням мінімізації відходів при виробництві. В 

колекції були представлені: сукня-трубка, квадратна спідниця, пальто без 

рукавів, суцільно кроєне болеро та шорти з шнурком (Д. Б., рис. Б.2.12.) [27]. 

Його турбувало питання взаємозв’язку людини та одягу, яке на сьогодні означає 

множинне перехресне розуміння дизайну екологічного одягу, стосовно 

впровадження традиційних технологій, процесів виготовлення, 

функціональності, економічності, візуальної презентації та естетики [181]. 

Більшість закликів Рудофскі актуальні навіть в наш час, але тоді серйозно не 

сприймались, а дизайн-розробки одягу без відходів вважалися театральними та 

непрактичними. Підсвідоме відчуття катастрофічної проблеми майбутнього, 

зумовило окремих дизайнерів слідом Рудофскі шукати методи вирішення 

екологічних проблем. Прикладом функціонального та безвідходного одягу є 

роботи дизайнерки Клер Маккарделл, яка також використовувала метод 

формоутворення з цільних площин (Д. Б., рис. Б.2.13.). 

Серед головних переваг формоутворення одягу з геометричних площин 

можна зазначити наступні: виключення марнотратності на розробки системи 

розмірів; мінімальні затрати на розкроювання і точний крій; мінімізація 

машинних робіт і відсутність ручних робіт при пошитті; зменшення собівартості 

за рахунок економії в виробництві; просторовість та ергономічність одягу 

завдяки прямому вільному силуету; одяг легко складається і не втрачає форму, 

що не потребує додаткового прасування; потрібен менший простір для 

зберігання; багатофункційність такого одягу; можливість частого прання. 
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Підсумовуючи, можна зазначити, що проектування екологічне одягу 

базується на історичному підґрунті дбайливого ставлення до одягу і пошуку 

нових методів і прийомів створення екологічно безпечного одягу для людини і 

середовища. Виявленні архетипи екологічного одягу наочно демонструють 

раціональне виготовлення та вживання одягу, його повторне використання 

(Д. А., табл. А.3). Зазначено, що важливим аспектом формування занадто високої 

цінності одягу слугувала відсутність широкого вибору товарів, висока вартість 

одягу у порівнянні з сучасним масовим серійним виробництвом. Високо 

цінувались речі створені будинками мод та модельєрами індивідуально, під 

замовника, вважалось доречним мати лише декілька модних виробів і 

комбінувати з іншим базовим одягом. Висока якість та вартість товарів індустрії 

моди століттями виховувала дбайливе відношення до нього, згідно цього люди 

носили його охайно та з часом перероблювали його. Це зумовило 

переосмислення текстильних залишків та вторинне використання їх у 

виготовленні нового одягу. Протягом століть всі вищезазначені чинники 

вирішували проблематику текстильних відходів і утримували баланс між 

актуальним попитом та довготривалим використанням одягу. 

 

2.2. Вплив соціокультурних чинників постіндустріального суспільства 

на розвиток дизайну екологічного одягу 

 

Поява світового забруднення текстильними відходами – це в першу чергу 

наслідок виробництва надмірної кількості одягу, що перевищує актуальну 

потребу людства. Серійне виробництво одягу почалося в Америці на поч. ХХ ст. 

і категорично змінило традиційний процес виготовлення та дбайливого 

становлення до одягу. Європейська модна індустрія до 1940-х років залишалась 

стриманою та демократичною, а Америка навпаки виробляла тільки готовий 

одяг, виготовлення виробів на замовлення становило лише десяту частину. 

Проблема відходів, над-виробництво та над-споживання з’явились в Америці 
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близько середини ХХ ст., коли у європейському виробництві відходи від 

виготовлення одягу були ще відсутні [27].  

Започаткування дизайну еко-одягу відбулось одночасно з екологічним 

рухом 1960-х років, коли в усіх розвинених країнах була пробуджена екологічна 

свідомість та стимульована такими основоположними публікаціями, як 

«Мовчазна весна» біологінею Р. Карсон та «Проектування для реального світу» 

дизайнера В. Папанека [202, 306]. Р. Карсон розкрила проблематику серйозності 

та масштабності наслідків світового забруднення, пов'язаного з модною 

індустрією, залученням використання хімікатів, барвників та пестицидів, які 

завдають шкоди навколишньому середовищу [27]. Це явище авторка іронічно 

назвала «нинішньою модою щодо отрут» [186]. Своєю публікацією Р. Карсон 

посилила обізнаність людства щодо шкоди одягу не тільки на навколишнє 

середовище, а й безпосередньо на організм людини, чим і активізувала високий 

попит серед споживачів до одягу, виготовленого з суто екологічних тканин. 

Також зазначимо, що в 1970-ті роки в легкій промисловості вже існувала 

проблема очищення стічних вод, особливо у процесі фарбування.  

Промислове виробництво та цілі дизайну нових виробів рішуче критикував 

В. Папанек, а саме задоволення інтересів людей замість реальних їх потреб. 

Екологічні діячі 1960-х років дали назву моделі промисловості того часу – 

«кінець труби» (англ. End-of-pipe), а згодом у 1970 р. Уолтер Р. Стахель 

запропонував концепцію, засновану на ідеях безвідходних систем виробництва, 

які б не наносили шкоди навколишньому середовищі [27, 296]. Відзначено, що 

саме в 60-70-і рр. ХХ ст. розпочався активний екологічний рух, який сприяв 

стрімкому розвитку екологічного дизайну (Д. А., табл. А.4.). 

Серед більшості науковців вважається, що вторинна переробка одягу 

набула популяризації серед руху хіпі 1960-х років, який був протестом на 

повоєнне становище та рефлексією на заклики екологічних спілок. Безсумнівно 

їх побут, виготовлення одягу були достатньо економічними, а концепція 

існування – екологічною за самобутнім стилем життя. Вони купували одяг з 
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блошиних ринків та шили його власноруч, широко використовуючи техніку 

печворку, ручну вишивку. Отже, представників хіпі можна вважати 

засновниками уповільненої моди. 

Доведено, що повноцінне набуття дизайну екологічного одягу відбулось 

тільки в кін. 1980-х рр. – поч. 1990-х рр., тому слід врахувати й інші 

соціокультурні чинники: посилення екологічної свідомості серед споживачів, які 

безумовно склали нові вимоги до одягу; вплив екологічних спілок та еко-заходів 

на державному рівні (Д. А., табл. А.5.). Стурбованість споживачів щодо впливу 

суспільства на навколишній світ активно зростає з 1980-х років. Саме з цього 

періоду набирають актуальності заклики про пошук можливих шляхів реалізації 

ринку екологічно чистих товарів, а згодом і поява «зеленого» дизайну. Було 

також розпочато активування «зеленого споживача», тобто екологічно етичного 

споживача, та пошук комбінації впливових чинників, які мали достовірно 

висвітлювати споживчі вимоги до придбання продукції на тлі екологічних 

проблем [219]. Інформованість громадськості щодо екологічних проблем 

спровокувало у 1980-х рр. моду на «зелений» колір, тому слід визначити 

поверхневість вирішення екологічних проблем шляхом використання переважно 

зеленого кольору в одязі і його ідентифікації. Колекції «зеленого» одягу мали 

більш сигнальний контекст звернення уваги до природи, підвищення екологічної 

обізнаності. Саме в цей час серед брендів було вперше використано 

словосполучення «екологічно чистий» продукт дизайну, а перша екологічно 

чиста колекція одягу з’явилась у 1992 р. Поточні зусилля фешн-індустрії 

відповідати екологічності до 1980-х р. визнані як несуттєві і тільки з кін. 1980-х 

років було зроблено кроки до більш чистого та безпечного майбутнього одягу.  

Поширенню ідей екологічної ефективності слугували публікації 

професора екологічних наук Тімоті Оріордана. Він запровадив у 1981 році 

варіант класифікації протилежностей екологічного руху («техно-центричність» 

та «еко-центричність»). Еко-центричне ставлення ґрунтувалось на біоетиці та 

глибокій пошані до природи, виступало за технології з низьким рівнем впливу і 
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було стурбоване негативними наслідками економічного зростання та 

масштабного промислового розвитку на навколишнє середовище. В дизайні 

екологічного одягу таке ставлення простежується у використанні натуральних та 

екологічно безпечних тканин, підкреслюючи морально та екологічно 

обґрунтовані альтернативи. І, навпаки, техно-центричний погляд 

характеризується непохитною вірою в здатність гуманітарної науки та високих 

технологій керувати станом екологічного забруднення навколишнього 

середовища сьогодення та майбутнього покоління і базуватись на ідеології 

прогресу, ефективності, раціональності та контролю. Серед прихильників такого 

ставлення можна навести бренд верхнього одягу Patagonia, дизайн-практику 

якого буде проаналізовано в підрозділі 3.1. 

Наступним важливим кроком щодо підвищення екологічної свідомості 

серед дизайнерів одягу було проведення виставки під назвою «Зелений 

дизайнер» (англ. The Green Designer), ініційовану інституцією «Ради дизайну 

Великої Британії» (The Society of British and International Design) у 1986 році, під 

керівництвом Пола Буралла та Джона Елкінгтона. За головну ідею було обрано 

руйнування стереотипності розгалуження «зеленого» дизайну та демонстрацію 

розвитку екологізації промисловості. Експозиція виставки була зосереджена на 

міждисциплінарних прикладах конкретних продуктів дизайну та розробкою «10 

запитань до зелених дизайнерів», пов'язаних із раціональністю використання 

енергії, довговічністю, вторинною переробкою та прийнятністю на ринку товарів 

[272]. П’ять років потому відбулася подібна виставка «Більше від меншого» 

(More From Less), яка також включала екологічні вказівки щодо дизайну від 

основного джерела до утилізації. Згодом з’явилася низка публікацій, 

присвячених дизайну екологічного одягу, з метою поширення та адаптації 

базової інформації з екологічних питань для дизайнерів одягу, перейнявши 

основний підхід «Ради дизайнерів Великої Британії».  

Дизайн екологічного одягу на початку 1990-х років розвивався не тільки 

серед європейських країн, він мав декілька самобутніх ініціатив і від інших країн 
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світу. У 1990 році в Сіднеї було створено «Еко-дизайн Фонд» (англ. The 

EcoDesign Foundation), який було присвячено необхідності відтворення 

екологічно чистої промисловості [272]. Дослідник дизайну Тоні Фрай та 

професорка Енн-Марі Вілліс зосередились безпосередньо на питаннях 

екологізації продуктів і на довгострокових цілях переосмислення підходів 

дизайну та промислової практики, а також радикально критикували незаконне 

користування природними ресурсами дизайном продукції та його виробництвом 

[351]. Енн-Марі визначила помилкове мислення щодо впровадження 

екологічного дизайну серед більшості дизайнерів, яке означало лише додавання 

еко-критеріїв до традиційного процесу проектування, і закликала до 

необхідності сприймання еко-дизайну серйозно, тільки таким чином він 

потенційно може створити новий фундамент та призвести до економічних та 

екологічних потреб нового суспільства. 

Поширення концепцій екологічно безпечного дизайну відбувалось і в 

Нідерландах. На міжнародній зустрічі дизайнерів у березні 1991 р. 

обговорювались принципи та методи еко-дизайну з долученням до екологічних 

бесід міжурядової організації «Eureka», яка займається фінансуванням та 

координацією досліджень та розробок і на наш час. Це був один із прикладів 

ініціатив, спонсорований державним урядом і ознака того, що запровадження 

еко-дизайну було також зумовлене об’єднанням національних політик, 

академічних інститутів та очільників промисловості [272]. 

Вичерпність очікуваних результатів з виготовлення екологічно чистого 

одягу та інших товарів до 1990-х років передбачало появу нової, більш 

фундаментальної версії екологічного буття серед різних верст населення. 

Активне просунення концепцій космогонічної «Гіпотези Геї» (англ. Gaia 

Hypothesis) та збільшення кількості прихильників руху пермакультури зумовило 

формування ще більш радикальнішого екологічного способу життя, а самі ідеї 

починали набувати широкої та масової актуальності, що зумовило появу 

екологічних поселень [272]. Як і рух хіпі, такі концептуальні поселення з їх 
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абсолютно безпечним для довкілля способом життя та суто екологічним 

виготовленням і використанням одягу, не можуть бути екологічним зразком для 

сучасного світу, треба шукати інші методи вирішення екологічних проблем. 

Визначено, що глобальне вирішення екологічних проблем може 

відбуватись тільки завдяки системному впровадженню концепцій еко-дизайну. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що передумовами виникнення еко-концепцій 

в дизайні одягу стали наступні чинники: поширення екологічного руху, 

актуалізація етнічного стилю, популяризація «зеленого» дизайну, поява нових 

матеріалів з вживаних продуктів, аналіз життєвого циклу дизайн-продуктів, 

пошук нових інноваційних рішень екологічних проблем, запровадження біо-

технологій в дизайні одягу (Д. А., табл. А.4.-А.5.).  

Науковці Мартін Чартер і Анне Чік у 1997 році запропонували для дизайну 

екологічно чистих об’єктів так звану модель «чотирьох кроків» (Д. А., 

табл. А.1.). Дослідники стверджували, що зміни відбуваються на чотирьох різних 

рівнях з відповідними ступенями екологічних переваг: відновлення (англ. Re-

Pair), удосконалення (англ. Re-Fine), перепроектування (англ. Re-Design), 

переосмислення (англ. Re-Think). Спочатку модель було запропоновано для еко-

дизайну взагалі, а потім кожна окрема галузь дизайну адаптувала модель 

відносно до свого типу розробок, дизайн екологічного одягу в тому числі. 

Перший етап дизайну екологічного одягу за цією моделлю – це 

відновлення, тобто ремонт попередньо виготовленого одягу для повторного його 

використання, на цьому рівні вирішується негативний вплив на навколишнє 

середовище після його виникнення. На другому етапі – удосконалення процесу 

проектування одягу, а саме пошук і зміна матеріалів та методів виробництва на 

екологічні альтернативи, менш шкідливі для навколишнього середовища [207]. 

Багато з сучасних принципів проектування одягу знаходяться саме на рівні 

удосконалення, але треба визначити недостатність та неповноцінність 

ефективності такої моделі. На третьому етапі, перепроектування, функція 

продукту залишається майже незмінною, але сам виріб змінюється в процесі 
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дизайну, з метою запропонувати більш функціональний та оновлений одяг з 

новими екологічними та споживчими перевагами. Наприклад, такий виріб, як 

пальто, може бути перероблено засобом трансформації у жилет, куртку або 

пальто «три в одному». Згідно цього споживачам не знадобиться купувати багато 

верхнього одягу, що вирішить і екологічні питання, і проблему надлишку 

зайвого одягу. Більш екологічний етап, переосмислення. За таким підходом 

використаний виріб має бути перевтілено у цілком новий продукт та виготовлено 

згідно свого первісного призначення або повного його переусвідомлення для 

кращого досягнення іншої мети [207]. До такого етапу можна навести дизайн-

розробки екологічного одягу від відомого дизайнера Мартіна Маргієли. 

Наступний принцип «від джерела до джерела» (англ. cradle-to-cradle), 

започаткований швейцарським архітектором Уолтером Р. Стахелем у 1970-х 

роках, також дуже важливий у процесі розвитку дизайну екологічного одягу. 

Згодом його було продовжено також архітектором Уільямом Макдонахом та 

німецьким хіміком Майклом Браунгартом на початку ХХІ ст. [230]. Відповідно 

до цього принципу, розроблений та виготовлений продукт має включати 

декілька життєвих циклів виробу або матеріалів. Саме вторинна переробка 

використаного одягу в нові вироби набула широкої популярності. Слід також 

зазначити, що повторне використання вживаного, замість використання нового 

матеріалу, особливо популярне серед молодих дизайнерів одягу, які створили 

власні невеликі модні компанії, а вторинна переробка на наш час вважається 

одним із важливих підходів до екологічної ефективності. 

На початку ХХІ століття викристалізовується феномен «послідовної 

моди». Серед багатьох вітчизняних дослідників з’являється багато дискусій 

щодо роз’яснення його появи та тлумачення терміну та його сенсу. Вважається, 

що такий напрям в індустрії моди – це одна із концепцій екологічного дизайну, 

але варто наголосити, що «послідовна мода» є розширеною версією еко-дизайну 

та представлена трьома важливими складовими: екологічний дизайн, соціальна 

відповідальність та економічна стійкість. Каспер Броек вважає, що такі 
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складові можуть розглядатися як окремі суб’єкти, що доводять пріоритет над 

впровадженням однієї з основ, так і об’єднані чинники, як самоціль досягнення 

високо ефективної та інтегрованої форми екологічності [341].  

Екологічний дизайн означає врахування на етапі проектування здатності 

еко-систем підтримувати свої процеси, функції, біорізноманіття та 

продуктивність. Для кожного використаного природного ресурсу слід 

передбачати заміну, що має призвести до балансу, а рівень зовнішніх впливів, які 

впливають на навколишнє середовище, повинні залишатись нульовими або бути 

заміненими за позитивною динамікою в екологічному напрямі. Соціальна 

відповідальність визначається задоволеністю поточних та майбутніх потреб 

людини в одязі, який виготовляється та реалізується екологічно і етично, з  

забезпеченням безпечних умов праці не тільки на виробництві одягу, а й серед 

фермерів, які вирощують сировину для майбутніх тканин [341]. Економічна 

стійкість зосереджується на поновлюванні джерел енергії. Компанії з 

виробництва екологічного одягу мають використовувати швидко відновлювані 

ресурси та джерела, наприклад, текстильні матеріали із сировини бамбука або 

створювати сприятливі умови щодо поновлення ґрунту до повторного 

вирощення необхідної сировини [341]. 

Аналіз матеріалів показав, що формування і розвиток на початку ХХІ ст. 

«швидкої моди» спровокувало ще більше забруднення природного середовища. 

Глобалізація та прагнення до дешевшого виробництва спричинили значне 

прискорення циклів моди від традиційних сезонів моди (двічі на рік) до 

дванадцяти колекцій на рік (наприклад, такі світові бренди, як Zara, Primark, 

H&M та інші) [187]. Виробники продукції «швидкої моди» запропонували 

споживачам недорогі альтернативи занадто дорогому одягу високої моди, а сам 

феномен такої організаційної моделі спонукав споживачів до одноразового 

використання. Керівник компанії «Chainge Capital» Джон Торбек, зазначає, що 

запроваджуючи простоту, зручність та доступність, продукти «швидкої моди» 

мають позитивний вплив на економіку компанії [270]. Варто також зазначити 
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стійке воління людей купувати новий одяг, ніж ремонтувати старий, оскільки 

покупка стала дешевшою, ніж ремонт, тим самим споживачі збільшують 

звалища, утилізуючи вживаний або непотрібний одяг. З одного боку є позитивна 

динаміка, а саме забезпечення дефіциту бажаних товарів, але з іншого – 

зростання проблематики забруднення навколишнього середовища. 

Іншим серйозним недоліком в процесі «швидкої моди» є відсутність 

дизайнерських інновацій, бо виробники таких продуктів не інвестують 

безпосередньо у дизайн, а надихаються представленими колекціями високої 

моди згідно перспективних сучасних тенденцій [278]. Робота дизайнера одягу 

стає надмірно тривалою та монотонною і може мати регресивний ефект щодо 

потенційного прибутку брендів. Саме така проблематика спричинила появу 

нового покоління дизайнерів, які мали переосмислювати минулі тенденції з 

врахуванням невеликого ризику подальшої реалізації колекцій [278].  

Означені вище зміни призвели до появи надзвичайно ненаситного та 

неосвіченого споживчого ринку, який перестав обмежуватись тільки інтересами 

молоді. Споживач почав прагнути здебільшого до модного та доступного одягу, 

стаючи несвідомою частиною процесу «швидкої моди», який майже неможливо 

повністю спинити. Як свідчить матеріал дослідження, найбільше занепокоєння 

викликає те, що «швидка мода» не тільки ігнорує інновації, творчий процес, 

найголовніше, їй бракує відповідальності – як соціальної, так і екологічної, що 

зумовлює появу посиленої екологічної протидії у вигляді «послідовної моди».  

Зростання екологічного дизайну та збільшення підтримки світових 

організацій з охорони навколишнього середовища сприяли консолідації 

свідомих дизайнерів. Значна кількість брендів відкрили для себе новий потенціал 

у створенні екологічного одягу та почали масштабувати свій бізнес, позначаючи 

бренд втіленням «екологічності» з метою посилити ефективність маркетингових 

стратегій. Варто зазначити, що більшість брендів традиційно зосереджуються на 

екологічності тільки одного з аспектів такого процесу, наприклад, на етичній 

моделі виробництва або на використанні екологічних матеріалів, відмовляючись 
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від впровадження інших концепцій дизайну еко-одягу. Таким чином, споживачі 

купують продукти дизайну, які не вирішують проблематику екологічного 

забруднення, і на додаток до цього, не несуть відповідальності, окрім покупки 

[186]. Згідно вищезазначених проявів екологічної моделі поведінки виробників і 

споживачів стає дедалі зрозуміліший факт відсутності стандартизованого 

визначення послідовності в індустрії моди. 

У противагу активному розвитку «швидкої моди», в 2002 році було 

запропоновано Алістером Фуад-Лука нову парадигму «повільного дизайну» 

(англ. slow design). Основний принцип нового підходу до проектування полягає 

у переміщенні фокусу дизайну на триєдність індивідуального, соціально-

культурного та екологічного чинників. Сповільнення метаболізму споживання 

та використання економічних і поновлювальних ресурсів стало невід'ємною 

частиною «повільного дизайну» і «повільної моди» [187]. Дослідження та 

публікації про екологічну моду з 2000-х років починають активно зростати, 

охоплюючи дизайн, економіку та інноваційні стратегії сталого розвитку, 

переосмислюючи індустрію моди та пропонуючи ширші перспективи.  

У роботі «Дизайнерський активізм: прекрасна дивність для сталого світу», 

А. Фуад-Лука надає нову пропозицію з приводу екологічної ефективності щодо 

розробки незавершених виробів, пропонуючи концепцію компромісних 

продуктів, або одягу «напівфабрикату» [236]. Одяг має бути «вироблено тільки 

частково і остаточно виготовлятися споживачем» [236, c.95]. Фуад-Лука разом з 

Анею Гіршер запропонували спільний проект «Половина шляху» (англ. Half 

Way), провели семінари-практикуми з визначення особистого рівня залучення і 

майстерності та підтримки в процесі виробництва екологічного одягу [297]. 

Фуад-Лука також запропонував проектувати «модульні вироби, що 

розвиваються», коли дизайнером у процесі дизайну одягу закладається 

можливість подальшого легкого ремонту та переосмислення окремих частин для 

подальшого використання [236]. 
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Найвпливовішим чинником розвитку та становлення екологічної моди 

можна зазначити соціальну підтримку еко-брендам. Особливо, треба визначити 

створення глобального альянсу, а саме «Коаліції послідовного одягу» (англ. 

Sustainable Apparel Coalition) у 2009 році, що складається на сьогодні з понад 200 

брендів роздрібної торгівлі, постачальників, адвокатських груп, науковців та 

профспілок з питань впровадження екологічності в різних моделях бізнесу та 

виготовлення екологічно чистого одягу. Місія коаліції полягає у створенні нової 

еко-моделі легкої промисловості, з метою мінімізації або повного вирішення 

негативного впливу на навколишнє середовище.  

Масове поширення концепцій дизайну екологічного одягу відбувається й 

за допомогою соціальних інтернет-платформ. Проект «Локальна мудрість» 

(Local Wisdom), заснований у 2009 році викладачкою Лондонського коледжу 

моди Кейт Флетчер, включає архів особистих історій дизайн-практик у 

виготовлені екологічного одягу, які є подальшою основою та натхненням серед 

інших дизайнерських проектів у Великобританії, США, Канаді, Данії, Австралії 

та Новій Зеландії і мають на меті посилити екологічну ефективність та вивчити 

особливості інтеграції у виробництві одягу. Типи історій включають такі 

концепції: еко-одяг, який легко ремонтується; одяг, який має третє, четверте чи 

п’яте життя та звіт історій і способів його використання; одяг, який постійно 

носиться і не потребує прання або складається із взаємозамінних деталей і 

пристосовується, та інші. К. Флетчер застосовує такі концептуальні практики, з 

метою надихнути до пошуку нових альтернативних концепцій еко-дизайну серед 

дизайнерів одягу та спонукати їх до свідомості у взаємозалежному світі. 

Кардинальних змін щодо екологічності зазнала й індустрія моди від кутюр, 

набуваючи цінність відтворення не тільки високого мистецтва, а й «ноу-хау» 

(фран. savoir faire) з повагою до навколишнього середовища. До 2000-х років 

розкіш та екологічність в формуванні дизайну одягу розглядались як дві 

протилежні категорії. Придбання предметів розкоші занадто часто розглядалось 

головною причиною збільшення розриву між соціальними верствами і мало 
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ірраціональний характер. Приблизно з 1980-х років дизайнери домів від кутюр 

почали значно ігнорували збереження людських фізичних та біологічних 

ресурсів [261]. Продовження такого вектору та невизнання дефіциту ресурсів 

призвело б до остаточного зачинення, а з цим і втрату традицій, які тривали 

багато століть [261]. Через обмеженість виробництва високоякісної продукції 

дизайнерами високої моди, високим цінам, обмеженому використанню 

технічного обладнання та збереженню високої майстерності, значна кількість 

відомих кутюрних брендів певною мірою підтримували екологічність на відміну 

від інших брендів масового виробництва, але через зміну призначення виробів 

від кутюр на одноразове використання розкішних святкових костюмів, такої 

моделі екологічного виробництва виявилось недостатньо. 

Поява таких заходів, як «Зелена доріжка», організованого в противагу 

церемонії нагородження «Красної доріжки», активізувало інтерес до концепцій 

сталого розвитку та дизайну екологічного одягу через демонстрацію урочистого 

еко-одягу від світових дизайнерів на знаменитостях, які приймали участь в 

церемонії нагородження. Було також ініційовано конкурс для починаючих 

дизайнерів еко-одягу «The Redress Design Award» та показ «EcoChi». Можна 

зазначити це як приклад гармонійного та доцільного поєднання еко-дизайну та 

високої моди. За останні десять років бренди високої моди пережили своєрідне 

екологічне пробудження і усвідомили необхідність переосмислення концепцій 

своїх колекцій. Відомі модні будинки починають активно долучатися до 

екологічних практик, такі як Armani, Hugo Boss, Bulgari, Burberry, Calvin Klein, 

Roberto Cavalli, Chanel, Chloe, Cristian Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Lacoste, 

Prada, Versace та інші. Кількість брендів, які щороку приєднуються до руху 

екологічної моди, надалі продовжує зростати.  

Аналіз матеріалів дослідження довів, що на сьогоднішній день дизайн еко-

одягу набув своєї чинності, завдяки значним послідовним соціокультурним 

змінам протягом останніх десятиріч (Д. А., табл. А.6.). Відзначено, що з 1960-

1970-х рр. викристалізовувалась проблематика екологічного руху, до якого 



72 
 
залучались різноманітні соціальні проекти, медійні та публічні заходи, виставки 

дизайн-розробки, інтернет-платформи, конкурси і урядові постанови. Це 

зумовило неминучий процес переоцінки, диференціації до більш глибокого 

аналізу дизайну і виробництва одягу і переорієнтації його вектору розвитку на 

екологічність. Доведено, що становлення та розвиток дизайну екологічного 

одягу пов’язаний з екологічними концепціями міждисциплінарних галузей.  

 

2.3. Дизайн екологічного одягу: принципи, функції̈ та вимоги 

 

Екологічний одяг варто вивчати як матеріальний об’єкт дизайн-продукту з 

прямим рефлексивним зв’язком із навколишнім соціокультурним становищем та 

відтворенням інноваційного прогресу. З 1990-х років у розробці об’єктів 

втілювались два основні підходи екологічного дизайну: екологічна ефективність 

та екологічна доцільність. Ці два принципи були направлені, як альтернативна 

еко-модель виробництва з метою вирішення наслідків надмірного споживання 

одягу. Отже, екологічний одяг має виготовлятись згідно й інших екологічних 

вимог, виключно на всіх етапах його виробництва, і не обмежуватися тільки 

свідомою моделлю споживання; його можна використовувати повторно і в інших 

цілях, застосовуючи техніки апсайклінг та ресайклінг, або проектувати виріб з 

урахуванням його безпечної утилізації після вживання. 

В ході дослідження було виокремлено основні функції дизайну 

екологічного одягу (Д. А., табл. А.7.): 

естетична – задовольняє естетичні потреби людства і суспільства, 

відповідає сучасним трендам та актуальному попиту; 

ергономічна – одяг повинен бути зручним, практичним, бути безпечним 

при використанні та не шкодити здоров'ю людини;  

економічно-соціальна – визначає особливі вимоги щодо ефективності та 

економічності технологій виготовлення одягу, його експлуатації і утилізації;  
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збереження природних ресурсів – забезпечує енергозберігаючі технології, 

утилізацію та вторинне використання матеріалів, зниження енерго- і 

матеріалоємності виробництва, його негативного впливу на природу. 

комплексна та послідовна – визначає комплексний підхід щодо вирішення 

екологічних проблем і свідому організацію екологічності всіх етапів 

виробництва, споживання людиною одягу та етапи повторного використання й 

інструкцію з безпечної утилізації (кожен з етапів виконується послідовно, 

враховуючи комплексність екологічного підходу).  

інноваційна – відповідає за впровадження нових еко-інновацій та 

постійний пошук нових еко-концепцій, спираючись на екологічне середовище, 

прогнозуючи майбутнє становище і постійно адаптуючись згідно 

міждисциплінарного розвитку та інновацій в фешн-індустрії; 

екологічна відповідальність – найголовніша функція дизайну еко-одягу, 

яка несе відповідальність не тільки за екологічність виготовлення еко-колекцій, 

а й за майбутнє виробів і можливість спричинення ними негативних екологічних 

наслідків, відповідність до еко-сертифікації та екологічних світових норм.  

екологічна свідомість – функція має в собі ряд незаперечних фактів, серед 

яких: переконливість екологічного створення одягу; дотримання екологічних 

принципів; неухильне втілення свідомого світогляду, теорії сталого розвитку. 

Відповідно основним функціям дизайну екологічного одягу, було 

виокремлено наступні аспекти, які треба враховувати ще на процесі 

проектування одягу:  

- бережне використання ресурсів при проектуванні та виготовленні, 

мінімізацію текстильних відходів у процесі розкрою або використання 

концепцій безвідходного виробництва (zero-waste); 

- безпечність використання одягу, відсутність його шкоди на здоров'я 

людини; 
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- простота і екологічність утилізації, або можливість одягу до ремонту, 

відновлення, повторного використання матеріалів (апсайклінг) або вторинної 

переробки (ресайклінг). 

Основним чинником досягнення ефективності дизайну екологічного одягу 

є споживач. Свідомі споживачі мають вимагати від брендів високої екологічності 

продуктів і одночасно мати особисту відповідальність за постійне оновлення 

гардеробу. Теоретики дизайну визнають парадоксальність еко-моди, оскільки 

концепції сталого розвитку та вимоги до дизайну екологічного одягу 

заперечують системі запланованого старіння та відмови від продуктів моди. Для 

комплексного вирішення еко-проблем, важливо враховувати соціальні 

«помилки» і мати вектор на свідоме комплексне використання максимально всіх 

концепцій дизайну екологічного одягу і вирішувати низку інших проблем, з 

якими постійно стикаються виробники еко-одягу на різних етапах виробництва. 

Серед них слід навести наступні: усвідомлення способів виробництва; змінення 

традиційної моделі проектування одягу на еко-ефективну; передбачення 

майбутніх екологічних проблем; пошук ефективних еко-концепцій та еко-

інновацій, які унеможливлять екологічні катастрофи.  

Варто зазначити, що невеликі бренди еко-одягу мають більшу гнучкість 

при впровадженні еко-інновації на місцевому рівні, а також можливість 

виготовляти одяг згідно актуального попиту та пропонувати індивідуальне 

виготовлення дизайн-виробів за власними розмірами клієнта. В розвитку таких 

еко-брендів особливо важлива наявність соціальних екологічних платформ на 

світовому та місцевому рівні для підтримки та інформуванні щодо методики 

вирішення екологічних проблем та відповідного впровадження інноваційних 

технологій. Взаємовплив вищезазначеного процесу зумовлює творчій колектив 

еко-брендів продовжувати наполегливо розвивати нові технології, наприклад, 

відкриття біо-волокон, які акцентували увагу дизайнерів на можливості 

використання харчових відходів, як нового текстильного ресурсу.  
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Згідно вищезазначених факторів, було виокремлено основні принципи 

дизайну екологічного одягу: концептуальність – забезпечення мінімізації 

відходів або концепцій безвідходного виробництва, наявність інструкції щодо 

повторного вживання та утилізації; ефективність – функціональність або 

можливість одягу трансформуватися щодо способів його використання, 

продовжуючи таким чином термін його служби та скорочуючи кількість 

необхідного вбрання; інноваційність – впровадження еко-інновацій щодо 

створення одягу замкненого циклу: виготовлення біодеградуючого одягу, 

впровадження концепцій та технік вторинної переробки (ресайклінг), 

використання інноваційних еко-матеріалів та ін.;  соціальна відповідальність 

–  екологічна відповідальність брендів та виховання свідомої соціальної 

поведінки споживачів, пошук відповідного вирішення використання і утилізації 

одягу (повернення товарів брендам споживаного продукту для екологічної 

утилізації, опція ремонту одягу, ін.).  

В результаті проведеного аналізу, окреслено вимоги до дизайну 

екологічного одягу, як кінцевої розробки дизайнера, дотримання яких сприяє 

забезпеченню мінімального негативного впливу на навколишнє середовище 

протягом усього життєвого циклу (Д. А.,табл.  А.8.): 

- враховувати наскільки довго та повноцінно споживач буде 

користуватися одягом: забезпечення високої якості одягу, який не повинен 

втрачати своєї естетичної цінності та виразності при довгому носінні, мати 

можливість подовження циклу довговічності за рахунок технік апсайклінгу або 

ресайклінгу); 

- обирати матеріали, які не мають шкідливий влив на навколишнє 

середовище, безпечно виробляються, мають нетоксичний склад і приносять 

користь споживачу; 

- покращувати функціональні якості одягу елементами трансформації, 

передбачати оновлення/зміну форми, визначати багаторазове та варіативне 

використання;  
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- постійно працювати над ергономічністю одягу, функціональними 

якостями; 

- розробляти фірмовий стиль продуктів з меншої кількістю пакування, 

яку можна повноцінно використовувати повторно або переробляти; 

- застосовувати матеріали, оздоблення та конструкції, що вимагають 

легкого очищення та легкого ремонту; 

- розробляти продукти з переосмисленням ефективності життєвого 

циклу (одяг який можна ефективно утилізувати техніками повторного 

використання або вторинної переробки, рекультивації енергії або природного та 

екологічного компостування). 

Розглянемо більш детально останню вимогу. Оцінка життєвого циклу 

(Lіfe-Cycle Assessment) – один із провідних інструментів екологічного 

менеджменту в Європейському союзі, що базується на застосуванні серії 

стандартів. «LCA» – це методологія оцінки впливу на навколишнє середовище 

та ресурсів споживання, пов'язане з існуванням продуктів протягом усього 

життєвого циклу. Починаючи з видобутку сировини, оцінка життєвого циклу 

розглядає переробку матеріалів, виготовлення, розповсюдження, використання, 

технічне обслуговування та ремонт і утилізацію [210]. Для підтримки та 

впровадження процесу «LCA» було розроблено та комерціалізовано кілька типів 

програмного забезпечення. Нині багато підприємств використовують програмне 

забезпечення такого типу, щоб усвідомлювати вплив своєї виробничої діяльності 

на навколишнє середовище та намагатися зробити її більш екологічною. Ще у 

1959 році, зоолог В. Рассел і мікробіолог Р. Берчем запропонували «Традиційну 

концепцію «3R», в досліджені «Принципи гуманної методики експерименту», 

що пропагандувала екологічні технології виробництва: «зменшення» (англ. 

Reduction); «повторне використання» (англ. Refinement); «переробка» (англ. 

Replacement) [322]. Ідею дослідників було поступово адаптовано до головних 

принципів дизайну еко-одягу в 1990-х рр. Варто визначити її екологічну 

недостатність та зазначити вдосконалену версію «6R», яка стає основою для 
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екологічного дизайну і віддзеркалює його основні принципи [210]: 

переосмислення (англ. Re-think); відмову (англ. Refuse); зменшення (англ. 

Reduse); повторне використання (англ. Re-use); вторинну переробку (англ. 

Recycle); відновлення (англ. Re-Pair). Саме «концепція 6R» дозволяє 

перетворити циклічну парадигму життєвого циклу виробу до повноцінно 

замкнутої системи [210].  

Всі зазначені вище вимоги мають бути контрольовані екологічними 

інстанціями, тому в останній час сертифікація та маркування «еко-одягу» 

здебільшого набувають актуального попиту. Системи та практичні рішення, 

розроблені в цій галузі, мають на меті створення продукту еко-дизайну 

пізнаваним та загальнодоступним. Ця тенденція виникає внаслідок зростання 

оцінки споживачами не тільки технічних переваг, вартості, якості та екологічної 

безпеки продуктів, а також їх соціальних та етичних аспектів [263]. Виклики, з 

якими має боротися індустрія моди, призводять до розробки цілого ряду 

ініціатив щодо вирішення екологічної ситуації. 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Виявлено чотири основні групи архетипів екологічного одягу. Перша – 

це традиційний народний одяг, для якого характерним є застосування 

натуральної сировини і безпечних фарбників, використання безвідходного крою, 

дбайливе ставлення до одягу і передача з покоління в покоління, можливість 

ремонту, переробки, другого використання окремих елементів та невелика 

кількість одягу. Друга – це моделі одягу відомих модельєрів початку ХХ ст., які 

в основу своєї творчості поклали саме принципи виготовлення народного одягу. 

Серед них визначено В. Йооп, А. Курже, Н. Ламанову, В. Мухіну та інші. Для 

зразків прототипів екологічного одягу притаманний прямий крій та безвідходне 

формоутворення, раціональне оздоблення, використання концепції апсайклінгу, 

що було зумовлено економічним становищем. Третя група – це пошуки 
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максимально ергономічного, практичного і зручного одягу. Розробниками 

такого одягу визначено Л. Бейєр-Вольгер, М. Віонне, О. Екстер, Б. Рудофскі, 

В. Татліна та інших. Кожен з них застосовував відповідні художні засоби: 

М. Віонне – косий крій, В. Татлін – універсальну форму, Г. Єгер – вовняні 

тканини, але всі зазначені вище засоби були спрямовані на створення 

сприятливих умов для здоров'я людини та мінімізації відходів від виготовлення. 

Для четвертої групи характерно виготовлення одягу з використанням технік 

печворку і квілтінгу, що також є прикладом безвідходного формоутворення. Це 

моделі одягу Н. Гончарової,  С. Делоне, А. Лооса та Б. Рудофскі. Зазначено, що 

це були перші прояви екологічного дизайну одягу, а саме впровадження 

безвідходних технологій, раціональних та ергономічних модульних принципів 

організації форми одягу. 

2. Зазначено, що основні засади дизайну екологічного одягу – необхідність 

уповільнення моди, зміна її парадигми з швидкої на послідовну, покращення 

якості матеріалів і виготовлення одягу підвищеної цінності, а також формування 

масової екологічної свідомості споживання. Доведено, що основні принципи 

дизайну екологічного одягу були закладені М. Віонне, Г. Єгер, О. Екстер, 

Н. Ламановою, А. Лоосом, Е. Міхахеллесом, Б. Рудофскі, В. Татліним та ін. 

3. Аналіз соціокультурних чинників визначив безпосередній вплив на 

чинне та повномасштабне впровадження еко-концепцій у виробництві одягу. 

Окреслено наступну періодизацію становлення і розвитку дизайну екологічного 

одягу (Д. А., табл. А.2.): перший етап – «зелений» дизайн (1970-80 ті рр.), для 

нього характерним є органічність одягу, «зелена» ідентифікація і використання 

натуральних тканин; другий етап – екологічний дизайн (1980-90 ті рр.), одяг має 

бути екологічно ефективним, екологічно достатнім, екологічно відповідальним, 

екологічно чистим з мінімальними відходами; третій етап – «послідовна мода» 

(1990-2000 рр.), одяг повинен існувати в межах продукту замкненого циклу і 

повинен мати інструкцію щодо повторного вживання та утилізації; четвертий 

етап – еко-інноваційний дизайн (поч. ХХІ ст.) включає в себе всі складові 
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«послідовної моди» і вирішує екологічні проблеми інноваційними засобами 

щодо виробництва одягу і матеріалів для нього. 

4. Зазначено, що екологічний напрям є не тільки проектною діяльністю, а 

парадигмою, маніфестом, діяльністю майбутнього, бо акцентує соціокультурну 

сутність і відповідальність дизайнерів за виробництво, споживання і утилізацію 

одягу. Доведено, що переосмислення підходу щодо створення одягу має 

відбуватися саме на переосмисленні функцій дизайну екологічного одягу. В ході 

дослідження уточнено основні функції дизайну екологічного одягу: естетична, 

ергономічна, економічно-соціальна, функція збереження природних ресурсів, 

комплексна та послідовна функція, інноваційна, функції екологічної 

відповідальності та екологічної свідомості. 

5. Визначено основні принципи дизайну екологічного одягу: 

концептуальність, ефективність, інноваційність, соціальна відповідальність. 

Доведено, що всі ці принципи підпорядковані «концепції 6R», яка дозволяє 

подовжити життєвий цикл виробів фешн-індустрії і включити їх до повноцінно 

замкнутої системи за рахунок вторинної переробки. Виокреслено вимоги до 

дизайну еко-одягу: довговічність і можливість подовження циклу за рахунок 

повторної переробки; забезпечення високої якості продукції; застосування 

екологічно чистих матеріалів; раціональне використовування невідновлюваних 

ресурсів; виключення токсичних матеріалів в процесі виробництва одягу і 

тканин; мінімізація текстильних відходів; впровадження інноваційних 

технологій проектування і створення одягу; дизайн багатофункціонального 

вбрання зі збільшеним та варіативним циклом використання; ергономічність 

одягу; мінімізація пакування, передбачення легкого очищення та ремонту, 

повторного використання та утилізації. 

 

Основні результати цього розділу дисертації апробовано у доповіді [29], 

опубліковано в статтях [27, 57]. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ КОНЦЕПЦІЇ 

ДИЗАЙНУ  ЕКО-ОДЯГУ  

 

3.1. Концептуальні засади дизайну еко-одягу кінця ХХ століття 

 

Серед більшості наукових джерел, 1960-1970-ті роки вважаються 

революційними в індустрії моди завдяки запровадженню індустріалізації та 

масовому виробництву одягу. Якщо модний одяг 1950-х років визначався 

статусністю, елегантністю та високою майстерністю виготовлення, то одяг 

1960-х років мав категорично інший акцент: він перестав бути символом статусу.  

Насичення ринку дешевим та доступним одягом спровокувало в свою чергу 

зміну відношення до одягу, сприявши становленню «швидкої моди» з одного 

боку, і розвитку еко-дизайну, з іншого (Д. А., табл. А.4.). Виникнення і еволюція 

концепцій дизайну екологічного одягу були рефлексію на започаткований 

екологічний рух 1960-1970-х років з урахуванням його спрямованості на 

становлення екологічної моди. 

Першим прикладом є концепція «паперового одягу». Ідея  «розважальних» 

одноразових речей з'явилась наприкінці 1960-х років і була надзвичайно 

популярною, але зовсім нетривалим явищем. Одяг за цією концепцією 

виготовлявся із нетканих волокон целюлозного походження, а не з справжнього 

паперу, як сприймається із назви, і мав на меті утилізуватись після одноразового 

чи дворазового носіння [226]. Саме «паперовий одяг» можна розглядати і як 

започаткування одноразової та дешевої «швидкої моди», і як екологічності в 

процесі утилізації (продукт індустрії моди, який не спричиняє забруднення 

навколишнього середовища).  

У 1966 році компанія «Scott Paper Company» запропонувала одноразові 

«паперові» сукні у трьох різних дизайнах (за рахунок варіативності принтів), 

відповідаючи новій стихії одноразового посуду (Д. Б., рис. Б.3.1.) [250]. 
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Незважаючи на короткочасність цієї модної тенденції, активні продажі такого 

одягу налічували понад півмільйона проданих суконь за шість місяців. Даний 

приклад вирішення екологічних проблем в дизайні одягу став першим 

прикладом біорозкладаного одягу. Слід зазначити, що одноразовість 

використання «паперового одягу» спровокувало суспільство до масового 

переходу до «швидкої моди» з її основним девізом «легко придбати, легко 

викинути». Масове захоплення паперовим одягом привернуло увагу не тільки 

дизайнерів весільних та урочистих костюмів, а й митця поп-арту Енді Ворхола  

(Д. Б., рис. Б.3.2.). Він представив колекцію одягу з одноразового целюлозного 

матеріалу під назвою «Dura-Weave», винайденого та запатентованого у 1958 

році, який був тонким, міцним, вогне- та вологостійким. Колекцію було 

розроблено за А-подібним силуетом, що відповідало основній модній течії того 

часу. Американський графічний дизайнер Гаррі Гордон, перейнявши концепцію 

паперового одягу, у 1968 році розробив серію з п’яти моделей паперових суконь 

за плакатною технологією нанесення малюнку (Д. Б., рис. Б.3.3.). Сукня мала 

екологічно ідейне проголошення: «міцність переплітається з нетканим полотном 

для тривалішого носіння, і якщо ви втомитесь її носити, роз’єднайте шви і 

застосовуйте як плакат на стіні» [345]. 

Мода шістдесятих років відзначилась не тільки «паперовим одягом», а й 

впровадженням синтетики та пластику, що спростило виготовлення одягу і 

зумовило доступність товарів у зниженій вартості, а згодом і цінності. Але нові 

матеріали були канцерогенними та шкідливими для навколишнього середовища. 

Виникнення екологічних проблем, соціально-політичних змін та розуміння 

шкідливості нових матеріалів викликало потребу пошуку нових концепцій 

дизайну еко-одягу. Це спричинило повернення зацікавленості до журналів 

«зроби сам», ручного фарбування, старого «вінтажного» одягу з натуральних 

тканин і пошуку технік вторинної переробки у виготовленні нового одягу. 

З'явилися практичні рекомендацій, такі як «Книга одягу від минулого-

завтрашнього дня» (The yestermorrow clothes book) від Діани Фунаро, де були 
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представлені детальні вказівки щодо ремонту та оновлення старого одягу, 

варіанти та способи змін його довжини, форм рукавів і вирізу декольте, з метою 

зробити одяг більш модним або усунути інші його недоліки [237]. Деякі кутюр’є 

підтримали таку концепцію, поєднавши в своїх колекціях використання 

натуральних тканин і модні тенденції. Наприклад, сукня Андре Курреже 1968 

року, в якій ми бачимо грубі елементи із модного на той час вінілу, які нашиті на 

натуральний шовковий шифон (Д. Б., рис. Б.3.4.). 

Вивчаючи практики повторного використання старого одягу, розглянемо 

ансамбль одягу від дизайнера Адольфо Сардинія, зшитий із ковдри ХІХ ст. 

(Д. Б., рис. Б.3.5.). Автор використав у виготовленні одягу гобеленові покривала, 

скатертини, марлеві штори, з повагою ставлячись до історичного текстилю, та 

максимально використовуючи його площину [175]. Інший приклад, чоловічий 

костюм італійської кравецької фірми Cifonelli (Д. Б., рис. Б.3.6.), виготовлений із 

індійської хустки пейслі ХІХ ст. Такий одяг важливий для дослідження тим, що 

тканину було перевернуто на виворітну сторону. Історично, метод зміни лицевої 

частини на зворотну продовжував термін служби одягу, а саме припускав 

розбирання костюму, перевертання деталей крою і зшивання, якщо матеріал 

верху забруднився або зносився. Костюм від Cifonelli мав додаткову пару штанів, 

що також підтверджує достатню площину хусток пейслі для повторного 

використання їх у виготовленні одягу.  

Паралельно з модою на синтетичні матеріали, з кінця 60-х років 

простежується також звернення дизайнерів до натуральних тканин, а саме до 

органічної вовни. В середині 1960-х років такий матеріал майже зник з ринку і  

фактор відсутності був основоположним у розвитку компанії Woolmark та 

успішному просуванню високоякісної вовни не зважаючи на надходження 

нових, більш популярніших, синтетичних тканин поліестру та акрилу. Для 

боротьби зі зростанням синтетичної конкуренції австралійський генеральний 

директор IWS (In White Solutions) Вільям Вайнз запровадив ідею унікальної 

етикетки «Woolmark», яка гарантувала якість та натуральність вовни [226]. 
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Наприклад, сукня-светр від Бетсі Джонсон 1971 року, виготовлена з 

непереробленої вовняної пряжі різних відтінків та оздоблена «природним» 

мотивом у вигляді стилізованих птахів (Д. Б., рис. Б.3.7.). Сукня включала 

вищезазначену етикетку «Woolmark», що гарантувало високу якість виробу, на 

відміну від її синтетичного аналогу. 

Починаючи з 1970-х років масовим явищем стало носіння одягу з магазинів 

«секонд-хенд». На той час це було модною тенденцією, а не екологічною або 

економічною необхідністю. Представники субкультур хіпі та панків, носили 

недорогий одяг як спосіб виразити своє несприйняття загальноприйнятих 

споживчих цінностей і модних тенденцій. Однак, паралельно з одягом «секонд-

хенд» розвивався й інший ринок вживаного одягу – «вінтажний».  Термін 

«вінтаж», який традиційно використовувався раніше для опису вин, відтоді 

почав визначати елітний статус одягу в ієрархії вживаного одягу [226]. Іншими 

словами, старовинний одяг, пройнятий історичною або естетичною цінністю, що 

відрізняє його від великої кількості інших вживаних предметів одягу. Згідно до 

цього він був дорожчим не тільки від одягу із магазинів «секонд-хенд», а й ново 

виготовленого, тому купівля старовинного одягу не мала спільне значення з 

ощадливістю. Багато споживачів обирали вінтажну моду, через сприймання її як 

більш індивідуального та ексклюзивного одягу, ніж сучасного на той час. 

Поширення екологічного руху та подальший розвиток дизайну еко-одягу 

відбулося завдяки відкриттю кордонів у в 1960-х роках. Широка доступність 

подорожей та відвідування далеких країн дозволило не тільки розповсюджувати 

ідеї екологічних заходів ініційованих спілок та організацій, а й привозити з 

собою закордонний одяг, надихаючись зовсім іншою культурою та дизайном. 

Поєднання іноземних тканин з вітчизняними, повторна переробка такого одягу 

або переосмислення окремих його частин, з додаванням традиційних аплікацій 

чи іншого декоративного оздоблення, значно вплинуло на візуальну виразність 

одягу 1960-1970-х рр. Це зумовило появу етнічного стилю, який простежується 

в більшості колекцій одягу того часу, наприклад, в колекціях Зандри Родс 
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(Д. Б., рис. Б.3.8.) або в «Тирольській сукні від Джорджіо ді Сантанжело » 

(Д. Б., рис. Б.3.9.). Останній приклад підкреслює етнічний стиль із втіленням 

різних культур, а саме: тірольської, корінних американців, азіатських країни та 

Південної Америки. Серед більшості вітчизняних науковців вважається, що 

етнічний стиль є однією з компонент дизайну еко-одягу, але в ході 

дисертаційного дослідження було визначено, що такий стиль не мав за мету 

вирішувати екологічну проблематику, він застосовувався тільки в якості 

концепції звернення до традицій та історії.  

Інший концептуальний напрям дизайну екологічного одягу кінця ХХ 

століття – це застосування технологій петчворку та квілтінгу (Д. А., табл. А.11.). 

Ностальгічні інтереси Америки до своїх корінних народів та їх ремісничої 

естетики, спровокували відродження американського печворку в численних 

роботах дизайнерів одягу (Д. Б., рис. Б.3.10.-Б.3.12.). Одним із найвпливовішим 

чинником світового поширення технік печворку та квілтінгу стала виставка 

«Абстрактний дизайн в американських ковдрах», яка відбулася в Музеї 

американського мистецтва «Вітні» у 1971 році. На виставці були представлені 

роботи із зібраних ними історичних ковдр Америки Джонатана Гольштейна та 

Ґейла ван дер Хуфа. Вони порівнювались з абстрактними картинами, що 

втілюють геометричну, структуровану мову відмінностей, рівноваги та 

повторення. Сміливий абстрактний дизайн та свобода до винахідливості 

визначили нову тенденцію поєднувати традиційні техніки з інноваційними 

підходами до розробки схеми печворку, використовуючи будь-який старий і 

непотрібний матеріал. Багато майстрів, які застосовували техніки печворку були 

натхненні авангардним та модерністсько-абстрактним мистецтвом, дизайн-

практикою таких митців, як С. Делоне, Н. Гончарова, продовжуючи дослідження 

оптичних ефектів кольору, форми, текстури. Такий досвід створення одягу 

зумовив переосмислення печворку та квілтінгу і послугував використанню їх як 

концепції дизайну еко-одягу.  
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Відтворення традиційних технік у поєднанні з закликами екологічного 

руху щодо переробки старого одягу сприяло світовому визнанню та 

застосуванню технік печворку та квілтінгу в колекціях відомих модних домів, 

таких як Valentino (Д. Б., рис. Б.3.13.), Missoni (Д. Б., pис. Б.3.14.), Джорджіо ді 

Сантанжело (Д. Б., pис. Б.3.15.), Ів Сен-Лоран (Д. Б., pис. Б.3.16), Lanvin 

(Д. Б., Рис. Б.3.17.), Теї Портер (Д. Б., рис. Б.3.18.) та ін. Моду на вінтажний одяг 

із використанням технік печворку підтримували та поширювали засоби масової 

комунікації на обкладинках журналів «Hasper’s Bazaar» (Д. Б., рис. Б.3.19.) і в 

публікаціях, наприклад, в журналі «Vogue» (Д. Б., рис. Б.3.20.). 

Застосування традиційних технік квілтінгу відбувалось у поєднанні з 

вивченням дизайнерами історичних костюмів та відомих витворів мистецтва. 

Наочним прикладом можна навести сукню Джорджіо ді Сантанжело 

(Д. Б., рис. Б.3.21.), яка є відтворенням вбрання Адель Блох-Бауер з картини 

австрійського художника Ґустава Клімта. Заслуговують уваги й наступні вироби 

з еко-колекції Джорджіо,  які виготовлено з натурального оксамиту, бавовни та 

металевої парчі (Д. Б., рис. Б.3.22.). Вивчення особливостей застосування технік 

печворку та квілтінгу в одязі за історичними світлинами варто визначити 

недостатнім через відсутність інформації щодо використаних дизайнерами 

матеріалів. З аналізу експозицій музеїв та ілюстрацій модних журналів досить 

важко стверджувати про екологічність та повторне використання вживаного 

одягу, а також наявність підтримання концепцій екологічного руху того часу. 

Можна тільки візуально відзначити застосування вищезазначених традиційних 

практик та розглядати їх як концепції екологічного забезпечення мінімальних 

витрат сировини та переосмислення старого і непотрібного одягу. 

Зазначимо незаперечне екологічне використання таких технік в процесі  

ремонту одягу, а саме – нашивання «патчей», спочатку субкультурою хіпі 

(Д. Б., рис. Б.3.23.), а потім – панків (Д. Б., рис. Б.3.24.). Якщо в першому варіанті 

були використані патчі з вишитою символікою миру та квітами, то вуличні панки 

декорували свій одяг нашивками з вишивкою улюблених музичних гуртів, 
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надійно прикріплених до зношених шкіряних курток і рваних джинсових 

жилетів. В обох випадках, окрім основної функції ремонту предметів одягу, такі 

патчі були ідентифікацією особистості та приналежності до субкультури. Варто 

зазначити, що деякі приклади використання нашивок із іншого вживаного одягу 

нагадують витвір мистецтва, наприклад джинси нью-йоркської художниці 

Жаклін Фоґел, які ремонтувались з моменту їх виготовлення, протягом сорока 

років, з постійним додаванням патчей (Д. Б., рис. Б.3.25.). Інші приклади 

винахідливості та потреби в самовираженні: це відремонтоване армійське пальто 

Майкла Фаянса (Д. Б., рис. Б.3.26.) та «Одяг медичної школи» Барбари Рамзі 

(Д. Б., рис.Б.3.27.). Одяг від Рамзі було створено на основі зношеного пальто і 

залатано тканиною. З плином часу, пальто ремонтувалось додатковим шаром 

латок із матеріалів іншого зношеного одягу. Подібний процес застосувався і до 

пари джинсів, які завершали образ. Отже, кожен патч містить в собі історію чи 

особистий спогад, формуючи архів життєвого досвіду людини. 

У 1977 році в Брюсселі була створена асоціація «Amfori» [355], члени якої 

взяли на себе екологічні зобов’язання.  Серед членів асоціації, варто відзначити 

фінську компанію з виготовлення одягу Marimekko, засновану в 1951 році 

подружньою парою Армі та Вільйо Ратіа (Д. Б., рис. Б.3.28.). Вони розділяли 

інтереси асоціації з самого початку існування бренду, а їх товари завжди мали 

маркування з забезпеченням догляду за продукцією. 

Цікавою є практична діяльність Зандри Родс, яка впроваджувала основні 

положення дизайну екологічного одягу, а саме – максимальну економію ресурсів 

та матеріалів, мінімізацію відходів від виробництва, врахування співвідношення 

витрат і матеріалів, збільшення тривалості використання виробів, та ін. Родс 

можна відзначити як засновницю дизайну одягу без відходів, бо саме вона 

відтворила історичний безвідходний крій завдяки своєму захопленню та 

дослідженню конструктивного устрою традиційного одягу. Найважливіший 

вплив на творчість дизайнера мали книги етнографа Макса Тілке, що також 

доводять прихильність дизайнерки до використання етнічних мотивів, як 
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дизайн-рішення колекцій одягу. Виробляючи або фарбуючи тканини для своїх 

колекцій. Родс попередньо продумувала їх, згідно задуму та бажаного крою. 

Наприклад, «Колекція в’язаних кругів» 1969 р. будується на поєднанні складних 

об’ємних форм, зберігаючи логічність та співвідношення орнаменту  текстилю 

між різними конструктивними частинами одягу (Д. Б., рис. Б.3.29.). В основу 

формоутворення покладено частини, які викроювалась практично без відходів, 

за рахунок усвідомленого розташовування елементів одягу таким чином, щоб 

зображення на текстилі не розрізалося (Д. Б., рис. Б.3.30.). В колекції 1970 р. 

«Україна та Шевронська шаль» дизайнерка експериментувала з варіаціями 

носіння одягу. В основу формоутворення покладено трикутники, які теж 

надають можливість безвідходного крою. Відвідування у 1980 році Китаю та 

вивчення національного одягу надихнуло З. Родс до створення колекції 

«Китайські квадрати», яку вона створила за концепцією безвідходного 

формоутворення. Якщо розглянути схему крою (Д. Б., рис. Б.3.31.), то це 

унікальний, на той час, приклад формоутворення одягу. Деталі крою 

відповідають геометрії текстильного мотиву, не порушуючи конструктивні лінії 

та майбутню форму одягу (Д. Б., рис. Б.3.32.) В результаті, такий одяг є досить 

простим у побудові (деталі крою у вигляді прямокутників та квадратів) і 

водночас нескладним у виготовленні: об’ємні рукави, відсутність бічних швів. 

Дизайн сукні базується на історичному прямокутному крої та має оздоблення 

етнічним принтом (Д. Б., рис. Б.3.33.). 

Концепцією дизайну екологічного одягу 1980-х рр. можна визначити 

зелену символіку, суттю якої було необхідність вирішення негативного впливу 

виробництв на навколишнє середовище та відмова від хімічних добавок. 

«Зелений» одяг визначався маркетинговими гаслами, як «100% натуральне 

волокно», «бавовна, вирощена без пестицидів та штучних добрив», «без хімічних 

барвників та добавок» [327, c. 21]. До прикладів таких розробок можуть бути 

наведені комплекти одягу Майкла Гобана для бренду North Beach Leather 

(Д. Б., рис. Б.3.34.), святкові футуристичні сукні  дизайнера Роберто Капуччі та 
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розробки одягу відомого кутюр’є Джона Гальяно  (Д. Б., рис. Б.3.35.). Наступним 

етапом прояву «зеленого» дизайну зазначено підвищення екологічної 

обізнаності через продукт. Однією з відомих таких практик на 1980-их років. 

можна навести діяльність Кетрін Гемнетт. Екологічні інтереси дизайнерки та 

впровадження креативних заходів у боротьбі зі зміною клімату та проблемами 

забруднення, вона втілювала через текстильний принт на футболках із гаслами 

щодо підвищення екологічної свідомості та обізнаності (Д. Б., рис. Б.3.36.). 

Заклики було надруковано композиційно великими блоками, щоб їх було легко 

прочитати, а обрання футболки зумовлено як носій інформації з метою легкого 

копіювання, швидкого розповсюдження [186]. 

В ході дослідження виявлено концепцію створення модульного одягу, 

елементи якого трансформуються різними способами, легко комбінуються або 

використовуються окремо. Серед таких практик виокремлено творчість Сандри 

Ґаррат, яка відома своїм брендом модульного одягу «Units» з 1979 року та лінією 

трикотажного одягу «Multiples» з 1989 року (Д. Б., рис. Б.3.37.). Її проекти 

базуються на простих формах та класичних методах технологічного 

виготовлення одягу. Зазначимо, що з 1992 року Ґаррат організувала виробництво 

одягу, доводячи його майже до 100% екологічності. 

Розглянемо іншу концепцію створення одягу – повторну переробку одягу  

В межах цієї концепції застосовуються технології апсайклінгу з кардинальним 

переосмисленням старого одягу та повної зміни його початкової форми. 

Заслуговує уваги робота бельгійського дизайнера Мартіна Маргієла, якого було 

визначено засновником переробки вторинної сировини. Дизайнер поставив під 

сумнів економічну необхідність створення нового одягу, враховуючи наявність 

надлишку вживаного одягу. Для демонстрації весняної колекції 1992 року, 

дизайнер відтворив подіум в магазині «Армія порятунку», розмістивши гостей 

поверх старих меблів і серед стелажів вживаного одягу. Відтоді, Маргієла 

незаперечно відповідав екологічності, перероблюючи і переосмислюючи 

повністю всю систему традиційного виготовлення одягу, використовуючи 
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технології апсайклінгу. Варто відзначити такі екологічні дизайн-розробки, як 

пальта, виконані в техніці печворк (Д. Б., рис. Б.3.38.), светр з армійських 

шкарпеток (Д. Б., рис. Б.3.39), жилет із жіночих рукавиць, сукні з футболок 

(Д. Б., рис. Б.3.40.), майку із пакету. Ці роботи наочно демонструють екологічну 

свідомість дизайнера, унікальність його творчого підходу до створення одягу, 

невичерпаність ідей, критичний погляд на традиційну індустрію моди.  

Розглянемо детальніше один із виразних прикладів дизайн-творчості 

Мартіна Маргієли, представлений в експозиції колекції Музею Інституту 

технології моди, а саме жіночий светр зібраний зі старих армійських шкарпеток. 

Дизайнер мав на меті не маскувати використані елементи одягу, з яких було 

створено колекції, Маргієла унаочнював процес, додаючи схему із поетапного 

алгоритму створення светру. Слід відзначити майстерність використання 

формоутворення кожної шкарпетки в процесі формування вигину ліктя, плеча та 

бюсту. Маргієла наявно ілюструє, як «знецінені» предмети втілюються в новий 

одяг, поставивши під сумнів уявну цінність використаного матеріалу.  

За подібною концепцією повторного використання вживаного одягу, 

дизайнер Ламін Куяте у 1992 році випустив лінію переусвідомленого одягу, 

започаткувавши особистий бренд XULY.Bët. Ламін наводить своє малійське 

походження, як причину інтересу апсайклінгу. Використовувати повторно речі – 

традиційно, африканська філософія, як і решти країн третього світу. Дизайнер не 

тільки вторинно переробляє одяг, а й деконструює його та збирає в новий, 

остаточно змінюючи первісну функцію вживаного одягу. Наприклад, комплект 

Куяте з експозиції Музею Інституту технології моди складається з сукні, 

виконаної в техніці печворк із старих светрів, вовняного зимового пальто, 

укороченого до талії, а зовнішній предмет комплекту – декоративна накидка з 

яскраво-червоного нейлону (Д. Б., рис. Б.3.41.). Куяте усвідомлено підходить до 

вибору одягу його майбутніх дизайн-розробок, з метою акцентувати подальшу 

деконструкцію (Д. Б., рис. Б.3.42.). Автор навмисно використовує грубу 

контрастну нитку та залишає оригінальні бирки виробів неушкодженими. 
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Після конференції ООН, відомої як саміт «Зелені питання» проведений в 

Ріо, у 1992 році з’явились публікації в газетах про такі компанії, як ESPRIT та 

Patagonia. Подібні публікації спровокували нову активну хвилю зацікавленості 

екологічними концепціями. В них було опубліковано дослідження з екологічних 

проблем та досвід вирішення їх інноваційними засобами еко-брендами, 

наприклад, за рахунок впровадження поліефірного флісового матеріалу з 

перероблених пластикових пляшок. Нові технології дозволили використовуючи 

непотрібні відходи, створити новий матеріал, який можна застосовувати в 

дизайні одягу. Саме можливості ресайклінгу, створювати новий матеріал з 

непотрібного синтетичного сміття заснував нову концепцію дизайну еко-одягу. 

Ідею переробки було започатковано на початку 1970-х років, а потім 

вдосконалено протягом наступного десятиліття [226]. Матеріал фліс отримують 

завдяки процесу розплавлення пляшок до базового полімеру, а потім – 

пресуванню до волокна та прядінню до стану флісового полотна. Фліс  мав 

широке визнання, особливо в дизайні повсякденного одягу. 

Провідна компанія з виробництва спортивного одягу для альпінізму 

Patagonia з самого початку свого існування (1980 рік) дотримувалась екологічної 

відповідальності. Почавши використовувати фліс, протягом десятирічного 

періоду, робітники компанії постійно вдосконалювали водовідштовхувальні та 

ізоляційні властивості цього матеріалу. Спільно із фірмою з переробки пластмас 

«Wellman Inc». Patagonia було використано понад 86 мільйонів утилізованих 

пластикових пляшок для виробництва флісового текстилю [226]. У 1985 році 

Patagonia представила флісові куртки та комплекти нижньої білизни з поліестеру 

«Sychilla» (Д. Б., рис. Б.3.43.) та поліпропілену «Capilene». Ці дві революційні 

тканини поглибили культуру інновацій бренду, а пізніше було винайдено й інші 

текстильні інновації, наприклад, одяг «SealCoat», куртка «Super Pluma», 

пневматичні тканини та ін. Постійна відданість компанії науково-дослідним 

роботам триває й на сьогодні. Patagonia є одним з провідних світових брендів 
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екологічно чистого одягу, який виходить далеко за межі традиційного 

виготовлення одягу і прагне навчати наступне покоління екологічної активності. 

Варто зазначити, що дизайн екологічного одягу 1990-х років зосередився 

на розумінні та аналізі взаємозв’язків впливу дизайну на навколишнє 

середовище, включаючи аналіз життєвого циклу (LCA). У зазначений відрізок 

часу виявлено появу перших повноцінно екологічних колекцій одягу. 

Американська компанія Еsprit стала засновницею еко-моди зі своєю екологічно 

свідомою лінією одягу «Еколекція» (Д. Б., рис. Б.3.44.). Колекцію було 

розроблено дизайнеркою Ліндою Ґроуз у 1992 році під керівництвом 

генерального директора Еsprit Пітера Баклі, та включала набір критеріїв, які 

відповідали екологічним викликам того часу: максимальний термін служби 

виробу завдяки ергономічній конструкції та класичному дизайну; виключення 

або мінімізацію використання синтетичних волокон; зменшення навантаження 

на сміттєзвалища; використання вторинних та біорозкладних матеріалів; 

заохочення та локалізацію сільського господарства та землеробства; роботу з 

підприємствами, які мають подібні етичні та екологічні цілі; безпосередній 

вплив на індустрію моди [220].  

Вироби лінії одягу «Еколекції» виготовлено з органічної бавовни, 

натуральної вовни, необробленого шовку та тканини ліоцелл. Ці матеріали  

максимально знижують шкідливий вплив текстилю на здоров’я людини та на 

навколишнє середовище. Гроуз надавала перевагу натуральним фарбникам, що 

зумовило виникнення стереотипу стосовно «кольорової гами» екологічного 

одягу. Існування лінії бренду було нетривалим через відсутність у 1995 році 

попиту на органічну вовну та бавовну. Багато тканин було знято з текстильних 

підприємств, що призвело до закриття виробництва, але поява «Еколекції» на 

світовому ринку спровокувала створення еко-брендів та випуск екологічних 

колекцій європейськими та американськими дизайнерами. 

З 1995 року у зв’язку з тимчасовим зникненням органічних тканин, 

дизайнерами використовувалась конопляна тканина, виробництво якої було 



92 
 
знову дозволено з початку 1990 року. Вперше конопляні тканини у виготовленні 

еко-одягу було використано дизайнерами Ромео Джиґлі (Д. Б., рис. Б.3.45.) і 

Робертом Юнгманн. Спочатку одяг із конопель був важким і жорстким, але його 

регенеруючі та гігроскопічні якості було удосконалено. За новітніми 

технологіями виробництва, конопельні матеріали поступово набували 

максимального поширення серед світових брендів та дизайнерів, наприклад, 

одяг з конопляних тканин від Джоржіо Армані (Д. Б., рис. Б.3.46.). 

Якщо розглядати екологічний дизайн з боку ергономічності у поєднанні з 

інноваційними засобами проектування, слід визначити творчу діяльність 

видатного японського дизайнера Іссея Міяке. Японський дизайн вирізняється 

своєю органічністю, мінімалізмом і має свій прояв не тільки в промисловому 

дизайні, а й в дизайні одягу. Людське тіло для Міяке, завжди було відправною 

точкою всіх його дизайн-практик, пов'язаних з одягом, через такий факт він 

ставив самоціллю своєї діяльності фізіологічні потреби носія костюму. Діалог 

між тілом та одягом складався одночасно з присутності та відсутності, у тому 

сенсі, що форму одягу створює людина в процесі носіння одягу, а простір між 

тканиною та тілом стає надважливим. Дизайнер Міяке вважав, що сукня виглядає 

як абстракція, якщо її розглядати без людини, тому розкриття призначення одягу 

можливо тільки в процесі носіння. Просторові форми одягу були результатом 

дослідження тканин та переусвідомленням традицій ткацтва. Використання всієї 

площини матеріалу в процесі формоутворення одягу є самим головним творчим 

пошуком Міяке. Дослідження та відкриття нових технологій, допомогли 

дизайнеру значно скоротити відходи тканин, практично до нуля. І. Міяке 

активно втілює концепції повторного використання матеріалів та безвідходного 

формоутворення і на сьогодні. Наприклад, одяг з колекції «Starburst» має 

інноваційне підґрунтя набувати нового вигляду та зміни текстури через 

механічне натискання на поверхню з фольги (Д. Б., рис. Б.3.47.).  

Ідеєю наступної колекції Міяке «Pleats Please» був пошук «іншого» виду 

утилітарного вбрання – надійного та практичного (Д. Б., рис. Б.3.48.). Надання 
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необхідної свободи рухів було головною метою, тому спроектовані зразки, в 

першу чергу, випробовувались як театральні костюми у постановках балету 

Вільяма Форсайт, а потім їх було представлено в колекції одягу з використанням 

авторської тканини плісе. І. Міяке вважає, що речі повинні враховувати 

особистість людини і потреби навколишнього середовища в процесі їх 

створення. Інноваційні системи «A-POC» і «132 5» – революційний процес, 

розроблений сумісно з Дай Фудзіварою в 1998 році, надають можливості 

формувати безвідходний одяг в процесі виробництва трубчастого шматка 

трикотажної тканини [282]. Інноваційна система виробляє практично готовий 

одяг, згідно задуму дизайнера, а замовник одягу – викроює конструктивні деталі 

по майбутнім швам. Кожна деталь заздалегідь сконструйована з урахуванням 

індивідуальних корегувань: довжини рукавів, вирізу горловини, тощо 

(Д. Б., рис. Б.3.49.). Отже, створення одягу з використанням «A-POC» – єдиний 

на сьогодні еко-одяг, виготовлений за допомогою новаторського винаходу.  

Підсумовуючи, можна зазначити, що протягом історичного відрізку часу з 

1960-х по 1990-і роки розвиток дизайну екологічного одягу простежується в 

різних концепціях і проявах, а саме: переосмислення традиційного процесу 

виготовлення одягу, повторне вживання і використання старого та вінтажного 

одягу, звернення до історичного крою та відтворення його безвідходних технік, 

дослідження та створення інноваційних екологічних тканин. Серед 

найважливіших для дослідження дизайн-практик з виготовлення екологічного 

одягу, слід визначити інноваційні відкриття компанії Patagonia та практичний 

доробок Міяке, а також вагомий внесок дизайнерів Маргієли та Куяте у розвитку 

концепції повторного використання одягу. Решта наведених вище прикладів є 

також невід’ємною частиною руху за екологічність бо мають глибокі історичні 

корені та вагомий вплив на майбутній дизайн еко-одягу. 

Виокремлено наступні основні концепції дизайну екологічного одягу: 

використання екологічних матеріалів натурального, штучного та синтетичного 

походження, використання інноваційних екологічних матеріалів, концепції 
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забезпечення мінімальних втрат сировини (впровадження технологій 

апсайклінгу, ресайклінгу та безвідходного формоутворення). Кожна із 

зазначених концепцій детальніше розкрита у наступних підрозділах дисертації. 

 

3.2. Концепції використання різних матеріалів в проектуванні 

екологічного одягу 

 

Найпоширенішою концепцією в дизайні еко-одягу є концепція 

використання органічних та екологічно чистих матеріалів. В даному випадку 

використання екологічних матеріалів аналізується з точки зору впровадженої 

концепції, а не в межах однієї з основних вимог щодо виготовлення еко-одягу. 

Оскільки більшість тканин не виготовлені з біорозкладаних матеріалів, всі 

текстильні вироби, які ми усуваємо після використання, сприяють збільшенню 

розмірів сміттєзвалищ і становлять основне джерело екологічного забруднення.  

Варто наголосити, що поліефірний одяг, виробництво якого активно 

збільшується, містить також отруйну хімічну речовину – сурму, як каталізатор у 

процесі полімеризації. Сурма викликає рак при вдиханні її виділень в повітрі, 

особливо, після спалювання поліефірного одягу. Крім того, полівінілхлорид 

(ПВХ) зазвичай простежується в сучасних дизайн-виробах, як дешева 

альтернатива натуральній шкірі. При нагріванні такий матеріал виділяє соляну 

кислоту та сприяє утворенню кислотних дощів [292]. На додаток до цього, 

синтетичні текстильні залишки, що становлять приблизно 15-20 відсотків 

відходів від виробництва одягу, відправляються також на сміттєзвалища або у 

сміттєспалювальні комбінати. Це значить, що існуюча статистика щодо процесу 

спалювання та схоронення сміття недосконала на неповноцінна, оскільки такі 

текстильні залишки не включаються до цифр статистик.  

Варто також зазначити, що серед легкої промисловості на сьогодні 

використовується приблизно 80 000 визначених хімічних речовин, з яких лише 

близько 3000 досліджено щодо їх впливу на життя людини [292]. Інша глобальна 
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проблема полягає в тому, що фабрики, які фарбують текстиль, використовують 

чисту воду і повертають її назад в природу, забруднену барвниками. Вони 

зазвичай містять токсини (кобальт та цирконій). Окрім руйнування еко-систем, 

наявність таких хімікатів у тканинах означає, що кінцеві продукти одягу не 

можуть бути залишені в ґрунті для біорозкладання, а в процесі паління – схильні 

вивільняти хімічні речовини у повітря [292]. 

Текстильні волокна еко-матеріалів для одягу мають три основні категорії: 

природні, штучні та синтетичні. Природні волокна виготовляються виключно із 

сировини рослинного або тваринного походження. Штучні – з продуктів хімічної 

переробки природних полімерів. Синтетичні волокна одержуються з сировини, 

що надходить із різних джерел, включаючи рослинні, тваринні, а також 

синтетичні полімери (Д. А., табл. А.9.). 

3.2.1. Еко-матеріали натурального походження. Групу натуральних 

екологічних матеріалів становлять: органічна бавовна, матеріали із конопляної 

та бамбукової сировини, органічна вовна та органічний або «мирний» шовк.  

Органічна бавовна – одне з найбільш широко використовуваних і 

найдавніших текстильних волокон. Зазначене волокно було відносно простим у 

вирощуванні та економічно недорогим, що посилювало його популярність, тому 

використання бавовни було більшим, ніж використання будь-якого іншого 

волокна до XX століття, і становило майже 70 відсотків усього виробленого 

текстилю [230]. Вирощування бавовни ускладняється такими умовами, як 

шкідники, посуха або надто дощова погода, а пошук ефективних методів 

боротьби з ними завжди має вирішальне значення для текстильної індустрії. 

Саме з причин боротьби зі шкідниками з початку ХХ століття почалось 

використання хімічних пестицидів, що збільшило кількість вирощеної бавовни в 

три рази за останні 80 років і спричинило додатково низку серйозних 

екологічних проблем, таких як, зниження родючості ґрунтів, втрата 

біорізноманіття та інші наслідки небезпечні для життя [226]. Пестициди це не 

єдиний негативний вплив від вирощування бавовни. На один кілограм 
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бавовняної сировини (необхідна кількість в процесі виготовлення котону для 

однієї пари джинсів) потрібно від 7 000 до 29 000 літрів води, такий процес 

сприяє зникненню водоймищ та рік. Саме ці проблеми спричинили появу 

органічної бавовни, яка набула високої популярності серед брендів еко-одягу.  

Органічна бавовна має велику кількість переваг, а її вплив на навколишнє 

середовище набагато менший, ніж у традиційної, оскільки вирощування 

органічної бавовни забороняє використання хімічних добрив та пестицидів.  

Практики використання органічної бавовни. Нью-йоркська дизайнерка 

Мері Пінг створила концептуальну марку еко-одягу Slow and Steady Wins the 

Race з використанням органічної бавовни у 2002 році (Д. Б., рис. Б.3.50.). Назвою 

бренд відтворює ідеологію створення лінії еко-одягу та аксесуарів у 

сповільненому циклі виробництва, а саме – створення «поза сезонних» колекцій. 

Весь представлений одяг та аксесуари, починаючи з перших колекцій бренду, 

доступні і актуальні на сьогодні, це доводить, що роботи Пінг можна назвати 

«живим архівом», який віддзеркалює концепції послідовної моди і підкреслює 

постійну актуальність одягу «поза часом» [210]. Ще один приклад екологічного 

модного бренду,  який позиціонується на використанні органічних матеріалів це 

бренд Edun (Д. Б., рис. Б.3.51.). 

Дизайнер одягу Джон Патрік, дотримуючись екологічного підходу в 

дизайні, заснував бренду Organic, підкреслюючи інтерес до екологічних тканин 

(Д. Б., рис. Б.3.52.). Асортимент колекцій досить простий, а одяг має традиційні 

форми. Тенденція виготовлення простого за формоутворенням одягу досить 

поширена серед більшості еко-брендів і, як було зазначено вище, екологічність 

таких колекцій найчастіше визначається виключно використанням органічних 

тканин, наприклад, одяг від таких брендів, як Kowtow, Organic Basics, Beaumont 

Organic, Triarchy, 337 Brand, MUD Jeans, Pact, Know The Origin, People Tree, Veja, 

Knickey, та багато інших. Зазначимо, що концепція використання еко-матеріалів 

простежується серед брендів спортивного одягу, повсякденного та домашнього, 

в асортименті нижньої білизни. 
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Датський бренд високої моди Noir, заснований еко-активістом Пітером 

Інґверсеном у 2005 р., також зосереджений на використанні органічної бавовни. 

На відміну від вищезазначених брендів, він створив еко-бренд розкішного одягу. 

Наприклад, колекція весна-літо 2011 року під назвою «Чорна пудра», яка була 

створена  за мотивами  вікторіанської епохи (Д. Б., рис. Б.3.53.). Відтоді дизайнер 

почав співпрацювати з брендом-виробником органічної бавовни Illuminati, що 

базується в Уганді. Така співпраця забезпечувала високоякісними органічними 

тканинами, а також надавала можливість ідентифікувати бренд «еко-маркером». 

Колекції одягу Noir відрізняються концептуальним використанням органічних 

матеріалів переважно темних відтінків, поєднанням контрастних фактур, а саме 

матових і глянцевих, багатошаровою ритмічною системою воланів та оборок. 

Конопляні матеріали протягом значного історичного відрізку часу 

використовувались тільки у виготовлені промислових текстильних виробів. На 

сьогодні конопляна тканина отримала шовковисту текстуру, більш пористу, ніж 

у бавовни, легко фарбується та має високі якості довговічності. Згідно до цього, 

конопляні тканині стали екологічним замінником як традиційної бавовни, так й 

інших матеріалів на основі нафтохімії. Однак процес збирання конопляної 

сировини вимагає важкої ручної праці, відповідно до цього, вартість 

конопляного одягу в декілька разів дорожче звичайного. 

Практики використання конопляних матеріалів простежується тільки з 

початку 1990 року. Можна навести наступні приклади еко-одягу з конопляної 

тканини таких відомих дизайнерів, як Роб Юнгманн, Рік Оуенс та Ніна Валенті. 

Засновник брендів Manastash і Jungmaven Роб Юнгманн – один із перших 

новаторів, які використали конопляну тканину у своїх колекціях після дозволу 

вирощування промислової коноплі. Бренд Manastash, заснований у 1993 році, 

визначив за свою мету створення «здорового одягу», а бренд Jungmaven (2012 р.) 

створено з метою підвищення суспільної обізнаності щодо позитивного 

екологічного впливу на навколишнє середовище від вирощування конопель і 

створення одягу з неї [188]. Одяг від Jungmaven містить екологічні гасла та 
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символіку, а також він фарбується за технікою холодного батіку, що також 

відповідає екологічності (Д. Б., рис. Б.3.54.). Формоутворення одягу бренду 

базується на простих геометричних формах, має лаконічна композиційну 

побудову, мінімалістичну кольорову гаму. 

 Бренд джинсового одягу Levi’s запозичив екологічний підхід Юнгманна в 

своїй колекції весна-літо 2019 року. Бренд представив джинсовий одяг із 

«котонізованої коноплі» (Д. Б., рис. Б.3.55.). Інноваційний процес створення 

якої, послугував відтворенню текстури та властивостей традиційного котону, 

тому лінія конопляного джинсового одягу від Levi’s відрізняється  від основного 

тільки своїми екологічними якостями. Зовнішній вид джинсів та їх 

експлуатаційні якості з «котонізованої коноплі» тотожні до традиційних.  

Виробництво одягу із конопляних матеріалів також простежується і серед 

брендів високої моди, наприклад, експеримент поєднання вищезазначених 

матеріалів із органічним шовком в індивідуальних моделях колекцій осінь-зима 

2011/2012 рр. і осінь-зима 2018/2019 рр. від дизайнера Ріка Оуенса. 

Екстравагантний і масивний експериментальний одяг колекцій Оуенса завжди 

концептуальний, об’ємно-просторова форма елементів якого, відтворюється 

завдяки властивостям конопляної тканини зберігати форму і створювати 

необхідний об'єм (Д. Б., рис. Б.3.56.). Наявність формостійкості такого одягу 

відбувається через товщину та помірну грубість конопляної тканини, тому всі 

декоративні склади, об’ємні конструкції, утворені макетним способом, 

підтримують задану форму.  

Назва бренду одягу NatureVsFuture полягає у стійкому переконанні 

дизайнера Ніни Валенті в існуванні постійної боротьби між природою та 

майбутнім, тиску між органічними та технологічними силами. Бренд наочно 

демонструє свою екологічну стурбованість та необхідність оберігати та 

поважати Землю. Валенті використовує органічні, стійкі, поновлювані, 

біорозкладані, перероблені матеріали в своїх колекціях одягу. Поєднання між 

собою таких тканин, як органічна бавовна, органічна вовна, конопляні, соєві, 



99 
 
бамбукові тканини, матеріали «Seacell» (із водоростей), ліоцелл, «Ingeo» 

(створений з рослинного цукру), разом з переробленими та технологічними 

тканинами, такими як «Polartec» (з пляшок газованої води), допомагає 

дизайнерці створювати одяг з футуристичним відтінком, але за своєю суттю, він 

залишається класичним. Слід відзначити, що одяг від Валенті створено за 

концепцією мінімізації текстильних відходів та підвищенні цінності [289]. 

Після появи матеріалів із сировини бамбука на текстильному ринку, 

бамбук почав вважатися цінним волокном серед значної кількості брендів у 

створені екологічного одягу. Бамбук рослина швидкого росту, яка досягає своєї 

номінальної висоти за три місяці. З таких причин, вона економічно сприятливіша 

у вирощуванні, ніж бавовна, не вибаглива і вимагає меншої кількості пестицидів 

або хімічних добрив, а тканини із бамбуку вважаються гігроскопічними та  

швидко регенеруючими [226]. Окрім вищезазначених переваг, процес 

виробництва бамбукового текстилю все одно залишається брудним, хімічно 

завантаженим та енергоємним. Особливо це стосується Китаю, де бамбук 

вирощують в комерційних цілях через відсутність екологічного врегулювання, 

тому свідомі виробники еко-матеріалів активно працюють над зменшенням 

енергоємності та налаштуванням екологічних методів виробництва. 

Практики використання матеріалів з сировини бамбука. Колекція 

чоловічого одягу весна-літо 2019 року від Кін Етро, креативного директора 

бренду Etro, створена за мотивами культури Сходу та Азії, переосмислюючи 

філософію щодо миру та спокою [216]. Кольорова гама колекції гармонійних та 

спокійних відтінків, а силуети – прямого крою, що посилаються на традиційний 

устрій японського одягу (Д. Б., рис. Б.3.57.). Etro посилався на індонезійський 

розпис тканин та природні барвники і, головним чином, втілював джерело 

натхнення в екологічній основі колекції – тканині із бамбуку, а також джутових 

тканин та матеріалів із кропиви. Для посилення сприйняття основної концепції 

екологічної колекції, абрис рослини бамбуку було використано у візуалізації, як 

декоративне рішення презентації. 
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Органічна вовна як і бавовни вирощується з застосуванням пестицидів. Їх 

кількість значно менша, але вважається, що належна практика може значно 

зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Овець обробляють 

ін'єкційними інсектицидами або пестицидами для боротьби з паразитарною 

інфекцією, якщо її не лікувати, це може мати серйозні наслідки для всього стада. 

Але обробка овець негативно впливає і на людину, наприклад, органофосфати, 

які донедавна широко використовувались для лікування овечої хвороби, 

пов’язані з серйозним ураженням нервів у людини [230]. Впровадження 

органічної вовни стало більш екологічним варіантом волокон в останні роки. 

«Органічність» в такому сенсі означає, що волокно отримане від вівць, які не 

піддавались хімічній або іншій обробці. 

Практики використання органічної бавовни. З моменту відкриття свого 

однойменного бренду в 2001 році, дизайнерка Стелла Маккартні була завжди 

послідовницею екологічно чистої, етичної, інклюзивної та екологічної моди. 

Вона постійно досліджує та експериментує з інноваційними еко-матеріалами та 

технологіями. Маккартні використовує також і органічну бавовну, вовну з 

етичних джерел, регенерований кашемір, текстиль із вторинної сировини. В 

останній колекції осінь-зима 2021/2022 рр. Маккартні зосереджена на пошуку 

нових методів та засобів створення еко-одягу і активно застосовує зорові ілюзії 

в одязі (Д. Б., рис. Б.3.58.). Окрім її звичайних наслідувань щодо концепцій еко-

дизайну, вищезазначена колекція має трансформаційні, ескапістські риси, а 

обмеження через пандемію проявляється в творчості дизайнера через пошук 

контрастних кольорових поєднань у святковому вбранні, що не притаманно 

попереднім колекціям Маккартні [275]. 

Органічний або «мирний» шовк. Традиційно, шовк виготовляють із коконів 

молі, які вирощуються на фермах або збираються з дикої природи. Це єдине 

натуральне волокно, яке може бути виготовлене у вигляді ниток, на відміну від 

інших волокон, які необхідно прясти для утворення пряжі. Але, щоб виготовити 

шовкову нитку, лялечки молі потрібно відварити до їх смерті, перш ніж вони 
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вийдуть із коконів і деформують волокна, тому традиційний шовк вважається не 

етичним з точку зору екологічного продукту [219]. Штапельний шовк може бути 

виготовлено із розбитих коконів або відходів шовку, але він втрачає первинні 

характеристики якості та міцності натурального шовку. Слід зазначити, що 

стандартів з екологічного виготовлення для шовку в даний час не існує, але 

інший шовк, виготовлений із коконів молі, яким дозволено жити, називається 

«туссом» (мирним) шовком, який вважається етичною альтернативою [219]. 

Шовк, як і вовна, вимагає інтенсивного очищення для видалення серицину, при 

використанні великої кількості води, енергії та хімічного мила, але ці стічні води 

від промисловості вважаються забрудненням низького рівня. Серед екологічних 

альтернатив шовку є дегомований шовк із дотриманням протоколів очищення 

стоків, дикий шовк, органічний шовк [230]. 

3.2.2. Екологічні матеріали штучного та синтетичного походження. 

Виготовлення штучних та синтетичних матеріалів має високо технологічне 

підґрунтя, але відмінності між ними полягають у походженні сировини. 

Матеріали штучного походження походять від природної та органічної 

сировини, а синтетичні – з продуктів переробки нафтохімічних ресурсів, тощо.  

Серед екологічних штучних матеріалів можна навести органічну віскозу та 

інноваційну тканину ліоцелл. Целюлозні волокна, такі як віскоза, утворюються із 

природних полімерів, які хімічно розчиняються, а потім пресуються у вигляді 

суцільної нитки. Поширеним джерелом целюлози є швидко зростаюча хвойна 

деревина, така як бук. Сировину для целюлозних волокон називають 

«нейтральною» до вуглецю, однак, решта традиційного процесу виробництва 

віскозного волокна має значні екологічні наслідки. Спочатку целюлозу 

очищають і відбілюють, а потім замочують у гідроксиді натрію, на цьому етапі 

її обробляють сірчистим вуглецем, потім віджимають у розчині сірчаної кислоти, 

сульфату натрію, сульфату цинку та глюкози [230, с. 23]. Виробництво віскози 

породжує викиди в повітря у вигляді сірки, оксидів азоту, сірковуглецю та 



102 
 
сірководню. Вважається, що всі ці викиди мають значний фактор для створення 

екологічних проблем у разі їх скидання у водоймища або в повітря без очищення. 

Екологічна віскоза виготовляється більш безпечним шляхом і 

класифікується як штучне волокно, що означає його рослинне походження, а 

саме – целюлози, яку отримують з клітинних стінок рослин, що дозволяє 

регенерувати целюлозу з відносно невеликим екологічним впливом [226]. 

Завдяки натуральності вихідного матеріалу та відсутності домішок у волокні, 

еко-одяг із екологічної антиалергенні. Оскільки віскоза органічного походження, 

вона вважається біологічно розкладаною, але само виробництво надалі 

залишається енергоємним і не повністю екологічним. На сьогодні виробники 

екологічної віскози експериментують над вдосконаленням процесу обробки 

сировини. Серед таких целюлозних тканин можна навести сертифіковану віскозу 

від текстильного бренду EcoVero, яка створюється з відновлюваних рослинних 

ресурсів целюлози та за новітньою технологією, що дозволяє витрачати у півтора 

рази менше води за цикл виробництва від традиційного виготовлення. Матеріали 

від EcoVero також широко використовуються у створенні еко-колекцій, 

наприклад, дизайнерами бренду SKFK. Cукня «Аура» вище колін з круглим 

коміром і довгими рукавами має відкриту деталь на спині та манжети на 

ґудзиках. Властивість матеріалів EcoVero до легкого фарбування у яскраві 

кольори використовується дизайнерами бренду у контрастних принтах, що надає 

оригінальності, художньої виразності одягу. 

Наступний екологічний матеріал, ліоцелл, відомий за своєю другою назвою 

торгової марки «Тенсел». Тканина ліоцелл вперше стала доступною для продажу 

в кінці 1980-х років, а до 1993 року – повноцінно використовувалась серед таких 

брендів, як Calvin Klein, Esprit та ін. Як віскоза і бамбук, ліоцелл також походить 

від целюлозного волокна. На відміну від інших волокон на основі целюлози, в 

процесі виготовлення ліоцелл використовується технологія виробництва із 

замкнутим циклом, це означає, що всі, крім 0,05 відсотка нетоксичного хімічного 

розчинника та води повністю відновлюються та використовуються знову [226].  
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На додаток до замкнутого циклу виробництва, ліоцелл має багато 

екологічно сприятливих характеристик, що визначили його, як важливий еко-

матеріал через високі гігроскопічні показники, як у бавовни, та повністю 

біорозкладною тканиною. Варто також зазначити, що ліоцелл має високу 

міцність, властиву синтетичному волокну, і він сприятливий до поєднання з 

іншими матеріалами для підвищення експлуатаційних характеристик. Оскільки 

такий матеріал був спеціально розроблений для зменшення екологічного впливу 

на навколишнє середовище.  

Серед практик використання органічного матеріалу ліоцелл можна 

навести еко-одяг від дизайнерки Мари Гоффман, брендів ZALORA та COS. 

Гоффман у 2020 році за основну концепцію обрала використання екологічних 

матеріалів і повідомила, відтепер, в одязі, який вона проектує, немає жодних 

шкідливих тканин. Дизайнерка працює з відносно вузьким діапазоном 

органічних або перероблених матеріалів: органічний льон, тканини з конопляної 

сировини, вовни альпаки, органічної бавовни, а також ліоцелл. У весняній 

колекції 2020 року авторка переосмислила «одяг для відпочинку в Греції 1980-х 

років», це простежується у відтворенні характерних елементів традиційного 

грецького костюму, а саме у формотворенні об’ємних рукавів, підкресленні лінії 

талії та вишивці з мотивами іоніки (Д. Б., рис. Б.3.59.). 

Варто зазначити, що великі концерни з виготовлення одягу, такі як H&M, 

ZARA, Reserved, та інші, з кожним роком все більше впроваджують окремі еко-

лінії або еко-колекції, намагаючись ставати більш екологічними, та стимулюючи 

попит через концептуальність використання еко-матеріалів, і тканини ліоцелл в 

тому числі. Досить важно виявити чисті екологічні бренди, які безсумнівно 

використовують еко-матеріали а ще запроваджують екологічне виробництво 

одягу. Один із таких – відомий бренд мас-маркету COS, творчий колектив якого 

поставив акцент на екологічність, свідомість та якість виробів. Бренд COS один 

із невеликої кількості брендів, які повністю відповідають всім вимогам еко-

дизайну (Д. Б., рис. Б.3.60.). Дизайнери бренду не тільки впроваджують 
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концепції використання екологічних матеріалів для створення еко-одягу та його 

оздоблення, а й працюють над іншими процесами діяльності, що до позитивного 

впливу на середовище і людину. Бренд COS відповідально та свідомо охоплює 

три сфери: навколишнє середовище, етичний підхід до тварин, соціальну 

відповідальність і співпрацю з незалежними програмами сертифікації. 

Дизайнери бренду збирають власні відходи від розкрою, надлишки матеріалів та 

перероблюють їх повторно. Таким чином бренд перетворив більшість 

використаної синтетики на перероблені альтернативи (наприклад, вторинно 

перероблений поліестер) [201]. Дизайн виробів від COS переважно пастельних 

відтінків, простежується одноколірна гамма, статичність та лаконічність форми 

одягу у всьому асортименті колекцій бренду. 

До матеріалів синтетичного походження відносяться нейлон та поліестер. 

Одяг з нейлону піддається легкому пранню (тоді як костюми з традиційних 

матеріалів зазвичай вимагають хімчистки), і легкому сушінню. Нейлонові 

властивості стійкі до зминання, зменшують потребу у прасуванні, що економить 

значну кількість енергії протягом терміну експлуатації одягу. Однак, 

виробництво нейлонового волокна особливо шкідливо для навколишнього 

середовища. Нейлон виготовляється з нафтової олії, ресурс якого обмежений, а 

його виробництво є високо енергоємним процесом. Крім того, при виробництві 

нейлону утворюється закис азоту, потужний парниковий газ. Навіть у невеликих 

кількостях оксид азоту сприяє глобальним змінам клімату. Хоча нейлон 

екологічний з точки зору вторинної переробки, більша частина одягу з нього 

потрапляє на звалища, а термін його розкладання сотні років.  

Як і нейлон, поліестер виготовляється з нафти. Його виробництво також є 

енергоємним, і для фарбування потрібні високі температури. Переробка 

нафтохімічних продуктів призводить до утворення великої кількості 

небезпечних відходів, викиди яких можуть завдати незворотної шкоди повітрю, 

ґрунту та воді. Останніми роками поліестер був часто обговореною темою в 

індустрії моди, що повною мірою пов'язано з його масштабами виробництва. 
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Оскільки попит на це волокно продовжує стрімко зростати, це також свідчить 

про складності з дотримання екологічності. Проте виробництво поліестеру має 

ряд позитивних якостей. Він споживає значно менше води, ніж виробництво 

бавовни, а іноді взагалі не потребує води. Поліестер також міцний, простий у 

догляді та стійкий до зминання, а поліефірне волокно можна неодноразово 

переробляти на вторинно перероблений матеріал. На сьогодні, це єдина 

промислова інноваційна технологія, що масово виготовляє текстильну еко-

продукцію за технологією ресайклінгу – перероблений поліестер. 

Перероблений поліестер, також відомий як PET, отримують шляхом 

розплавлення одягу з поліестеру та іншого пластику. Наприклад, п’ять пляшок 

газованої води дають достатньо волокна для створення однієї еко-футболки. 

Можна навести як приклад роботи дизайнерки Мару Гоффман, а саме колекцію 

купальників виключно з переробленого поліестеру та з гарантованим захистом 

від ультрафіолетового випромінювання (Д. Б., рис. Б.3.61). Через високі 

показники щодо фарбування тканини в контрастні та яскраві відтінки, одяг для 

відпочинку від Гоффман відрізняється чітким принтом та використанням 

контрастних кольорових поєднань. Гіперболізовані елементи дизайну текстилю 

та складні системи принтів надають динамічності художнього заповнення 

конструктивної форми. Детальний аналіз дизайн-практик створення еко-одягу з 

вторинно перероблених матеріалів наведено в підрозділі 3.3.2. в контексті 

впровадження концепцій з використанням технік ресайклінгу. 

3.2.3. Інноваційні еко-матеріали та їх перспективні межі 

використання. Дослідження інноваційних високоефективних та екологічних 

матеріалів з повним переосмисленням традиційної моделі виготовлення 

текстилю є одним із важливих питань в сфері дизайну екологічного одягу, бо за 

такими матеріалами майбутнє індустрії моди. 

Органічні інноваційні матеріали виготовляються із природних та 

органічних ресурсів і досить тісно пов’язані з біо-інноваціями, що більш 

детально буде розглянуто у підрозділі 3.4. Дослідження інноваційних тканин 
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було розпочато для медичних сфер, як захисний формений одяг медпрацівників, 

а впровадження еко-інноваційних тканин у дизайні одягу вперше було 

започатковано у 1996 році австралійськими дослідниками Орон Кеттс та Іонат 

Зурр. Ідея проекту «Культура та мистецтво тканин» полягала у сумісному 

проведенні досліджень тканинної інженерії з творчими діячами з метою 

застосовування результатів у експериментальному дизайні. В результаті проекту 

було винайдено «Шкіру без жертв» (Victimless Leather) [186]. 

Дослідники намагались відтворити нову парадигму дизайну з акцентом на 

біологічному вирощуванні одягу та змінити мислення щодо традиційного 

виробництва екологічного одягу майбутнього. Жива органічна біотканина 

вирощується на біорозкладаній полімерній матричній сітці. Потім сітку з 

біоматеріалом потрібно помістити в «біореактор», стерильне середовище, де 

основні поживні речовини, необхідні для росту, крапельно розміщались в 

полімерну матрицю для живлення клітин. Такий процес призводить полімерну 

матричну сітку до повної біодеградації, в результаті чого залишається тільки 

одяг з біологічно культивованої еко-шкіри. Експеримент Кеттс та Зурр 

представлено у вигляді мініатюрного прототипу безшовної шкіряної куртки, 

вирощеної всередині «техно-наукового тіла» (Д. Б., рис. Б.3.62.). 

Наступний інноваційний еко-текстиль це «Фрумат» (повна назва Frumat’s 

Apple Skin), також екологічна альтернатива натуральної шкіри, отриманий з 

харчових відходів від яблучної промисловості, а саме яблучного пектину. 

Інноваційний матеріал з таких відходів достатньо міцної структури, екологічно 

чистий та безпечний, має можливість відтворювати бажану фактуру і товщину, 

повністю підлягає компостуванню, тому такі переваги дозволяють 

використовувати його в дизайні екологічного одягу [233]. «Фрумат» та інші 

екологічні інноваційні матеріали на основі сировини з ананасів, кактусу та 

кукурудзи використовує в своїй дизайн-практиці дизайнерка аксесуарів до одягу 

Джессіка Крюгер, представляючи їх в бренді Luxtra (Д. Б., рис. Б.3.63.). Еко-

текстиль «Фрумат» за своїми характеристиками та інноваційними якостями 
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сприйнятий до створення не тільки аксесуарів, а й до дизайну еко-одягу, але 

серед світової практики такого використання виявлено не було. 

Більшість впроваджень інноваційних біоматеріалів простежується в 

дизайн-розробці екологічного взуття. Дизайнери компанії Adidas Originals 

розробили еко-версію класичних кросівок «Stan Smith» з грибного міцелію – 

матеріалу «Мило» від біотехнологічної компанії Болт Трідс (Д. Б., рис. Б.3.64.). 

Біоматеріал за своїми характеристиками відтворює натуральну шкіру та є її 

повноцінною еко-альтернативою, повністю відновлювальною у відповідному 

біосередовищі та повністю біорозкладною [259]. Першою в дизайні екологічного 

одягу використала шкіру «Мило» дизайнерка Стелла Маккартні. Вона створила 

комплект одягу з еко-матеріалу на основі грибного міцелію у 2021 році, що 

тільки підтверджує зародження біотехнологій в дизайні екологічного одягу та 

перспективність такого напряму у наступному десятиріччі. Комплект з чорного 

топу та штанів у спортивному стилі виготовлено з вторинно переробленого 

нейлонового аквалангу, а декоративні «панельні» частини з «Мило» розміщено 

зверху на еластичний матеріал з паралельним дотриманням належної відстані 

для комфортності рухів та високої ергономічності. Окрім функціональної ролі, 

таке розміщення має декоративну функцію, як акцент на композиційне 

членування контрастних фактур одноколірних матеріалів (Д. Б., рис. Б.3.65.). 

Модний дім Gucci представив свою версію еко-шкіри під назвою 

«Деметра». Інноваційний матеріал на 77% складається з сировини рослинного 

походження, а саме – з віскози, деревини з поновлюваних лісів і біо-поліуретану. 

В такому шкірозаміннику від Gucci немає жодного компонента тваринного 

походження, тому його можна визначити не тільки, як екологічний матеріал, а й 

етичний. На відміну від більшості інноваційних еко-матеріалів, виготовлення 

«Деметра» не передбачає обмеження через складнощі або високі витрати у 

виробничому процесі. З цих причин такий інноваційний матеріал може 

вироблятися в великих кількостях та застосовуватись у масовому виробництві 

еко-одягу. На даний момент, модним домом Gucci із «Деметра» представлено 
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тільки кросівки «Basket», «New Ace» і «Rhyton» у поєднанні з органічною 

бавовною, вторинно переробленою сталлю і поліестером (Д. Б., рис. Б.3.66.). 

Розробок еко-одягу з такого матеріалу дослідження не виявило. 

Новий інноваційний матеріал запропонувала ісландська дизайнерка 

Вальдіс Штейнарсдоттір на основі змішування гелеутворювальних реагентів з 

водою, а також з натуральним барвником «кошеніль» і цукровим спиртом для 

створення різних рівнів гнучкості. В результаті експериментів Штейнарсдоттір 

спроектувала лінію напівпрозорих желатинових жилетів, які було сформовано та 

відлито безпосередньо у формі готового одягу, тому він не потребує 

конструктивних швів (Д. Б., рис. Б.3.67.). Процес виготовлення одягу не утворює 

відходів і використовує точну кількість матеріалу, необхідного для створення 

даного жилету, а після використання одяг можна повторно переплавити та 

сформувати новий за бажаною іншою формою.  

Італійська компанія «Orange Fiber» з 2016 року виробляє інноваційні еко-

матеріали для одягу з вторинних продуктів. Волокно з помаранчу досягається 

шляхом вилучення целюлози з помаранчів, що викидаються в результаті 

промислового виготовлення цитрусового соку. Інноваційне волокно, завдяки 

нанотехнологіям, збагачується ефірними оліями цитрусових фруктів, 

створюючи екологічний матеріал, який відрізняється своїми високими 

показниками якості та може ткатись із різною товщиною та щільністю, мати 

характерний шовковий блиск [228]. Першим брендом, який почав 

використовувати тканини «Orange Fiber» в своїх колекціях, став модний дім 

Salvatore Ferragamo. Капсульна еко-колекція одягу з помаранчевої сировини була 

спроектована для повсякденного носіння, переважно напівприталеного та 

прямого силуету, доповнена графічним принтом від Маріо Трімарчі із складних 

композиційних мотивів стилізованих рослинних елементів (Д. Б., рис. Б.3.68.). 

Наступний інноваційний матеріал органічного походження було створено 

на основі павутиння. Цей матеріал має новітні показники міцності та 

зносостійкості, які перевищують властивості натурального шовку, що робить  
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його високо екологічним замінником натуральному шовку. Першими брендами, 

які використали павутинний шовк в своїх колекціях, були Adidas та The North 

Face. Відповідно, Adidas розробив біорозкладане бігове взуття, а The North Face 

створив волого непроникну парку (Д. Б., рис. Б.3.69.). Наведені приклади 

залишилися лише на концептуальному рівні, з причин високих фінансових 

затрат, що були пов'язані зі складнощами виготовлення інноваційної пряжі та 

догляду за павуками особливого виду. 

Розглянемо інший еко-замінник шовку – матеріал «QMilc» (Q – від англ. 

«gualitу» якість, «Milc» – молоко), виготовлений із другосортного молока, 

непридатного для вживання. Наведений замінник гіпоалергенний та має 

імітаційну текстуру шовку. Завдяки антибактеріальному ефекту та високій 

гідрофільності матеріали «QMilc» додають цінності дизайн-продуктам на  ринку 

еко-одягу. Варто також наголосити, що в складі матеріалів «QMilc» – натуральне 

волокно з термоскріпляючими властивостями, яке формується без використання 

фенольних смол, тому одяг створений з нього потенційно може піддаватись 

легкому компостуванню та екологічно чистій утилізації. Дослідження 

зазначеного матеріалу також знаходяться на експериментальному етапі, тому 

тимчасово не мають прикладів дизайн-розробок серед еко-одягу.  

Інноваційні матеріали синтетичного походження. Компанію 

«Нанотекстиль»  в 2013 році було презентовано нанопокриття, яке створюється 

в результаті захищеної ІР-сонохімічної реакції та має надзвичайну довговічність 

антибактеріальних властивостей і необмежені виробничі властивості. Процес 

створення цього матеріалу економічно вигідний, незважаючи на його 

інноваційність. Основною метою розробки текстилю з нанопокриттям є захист 

медиків від інфекцій, а впровадження такої технології в будь-який асортимент 

тканини (синтетичної або натуральної), не впливає на зміни оригінальних 

якостей тканин [288]. На сьогодні боротьба з інфекціями та вірусами є 

актуальною, тому антибактеріальне нанопокриття може використовуватись у 

дизайні не тільки спецодягу а й в повсякденному одязі також. Це тільки посилить 
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його попит на сучасному просторі еко-одягу, зумовленого необхідністю 

щоденного використання.  

Наступний приклад з інноваційною антимікробною обробкою «HeiQ V-

block» – це захисна куртка від бренду екологічного одягу Grey State Apparel 

(Д. Б., рис. Б.3.70.). Наведений одяг створюється з використанням запатентованої 

і зареєстрованої технології антимікробної дії та антибактеріального захисту. 

Вітрозахисна куртка білого кольору, прямого силуету та з контрастними 

тасьмами-«блискавками» чорного кольору. Вона захищає від проникнення 

мікробів завдяки еластичним манжетам на рукавах, низу і каптура, які щільно 

закривають одяг і тіло людини. Також вона зручна в експлуатації за рахунок 

мінімальної ваги, продуманому та лаконічному формоутворенню та має 

додаткову кишеню для захисної маски [244].  

Застосовуючи експериментальний підхід, дизайнерка Шеріл Тенґ 

експериментує з повітрям та способом його відтворення у пневматичних 

тканинах, а також шукає можливості варіативного використання для 

задоволення потреб користувача з урахуванням вимог екологічності. 

Багатофункціональні вироби спроектовано у вигляді модульної системи, 

дотикова властивість повітря якої, допомагає прийняттю різних форм продукції, 

таких як: термо-одяг, чохол для ноутбуку, крісло з відкидною спинкою або одяг 

з «перегородкою» (Д. Б., рис. Б.3.71.). Повітря в такому одязі, також 

використовується з метою забезпечення теплоізоляції, комфорту і соціального 

дистанціювання, завдяки повітряним кишеням складчастої фактури.  

Інноваційні матеріали дають змогу проектувати інноваційний розумний 

одяг, який має великий потенціал, який у майбутньому допомагатиме 

вимірювати біометричні дані на попередження, в той час, коли власник відчуває 

себе зручно і безпечно. Забезпечення виняткової точності отриманих даних 

відбувається завдяки носіння одягу близько до тіла, тому для створення такого 

одягу використовується друкована електроніка – тонка, розтяжна, гнучка 

матерія, що піддається необхідному формуванню та ідеально підходить для 
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розробки і виробництва розумного одягу [262]. До розумного одягу можна 

віднести еко-лінію верхнього одягу від бренду Skyscrape. Це  інноваційний одяг, 

який трансформує свою форму згідно зміні зовнішньої та внутрішньої 

температури за допомогою інноваційної пряжі в складі текстилю, таким чином 

адаптуючи температуру свого власника до температури навколишнього 

середовища (Д. Б., рис. Б.3.72.). Пряжа здатна розширюватись і стискатись, 

змінюючи свій вигин: при більш низьких температурах волокна стають товщі і 

краще ізолюють, забезпечуючи абсолютний комфорт власнику, а при великих 

стискаються до початкової форми. 

Варто наголосити, що існує великий різновид запропонованих 

інноваційних матеріалів, які можна нескінченно досліджувати, але не всі 

винаходи мають реальне та функціональне використання у масовому 

виготовлені одягу. В ході дослідження визначено тільки частину таких 

матеріалів, які найбільш відповідають реальній можливості їх впровадження та 

доречні в дизайні екологічного одягу.  

В результаті проведеного аналізу інноваційних еко-матеріалів, 

виокремлено дві основні групи за джерелом походження: органічні та 

синтетичні (Д. А., табл. А.9.). Окрім вирішення екологічних питань, нові еко-

матеріали можуть вносити ряд інноваційних можливостей щодо створеного з них 

еко-одягу, а саме: безпечна екологічна утилізація, біодеградування, 

багатофункціональний та «розумний» одяг, виконання спеціальних життєво-

важливих функцій. Поєднання використання інноваційних матеріалів, таких як 

«Шкіра без жертв», «Фрумат», «Мило», «Деметра», «Sonnet155», «Orange Fiber» 

із іншими концепціями дизайну еко-одягу може значно подовжити термін його 

використання або екологічно вирішити нетривалість носіння.  

Дослідження інноваційних матеріалів виявило, що більшість відкриттів 

поки що залишаються на концептуальному рівні, мають тільки декілька 

експериментальних прикладів і не впроваджувались у масовому виробництві 

одягу з причин знаходження їх ще на етапі розробки. Це зумовлює  
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перспективність використання інноваційних матеріалів дизайнерами в 

створювані  екологічно чистого одягу, бо всі досліджені еко-матеріали можливі  

у створенні одягу майбутнього. 

 

3.3. Концепції забезпечення мінімальних втрат сировини на початку 

ХХІ століття 

 

Початок ХХІ ст. відзначився активним провадженням в дизайні одягу 

концепцій забезпечення мінімальних втрат сировини з метою вирішення 

проблематики текстильних відходів від виробництва одягу та їх можливого 

негативного впливу на екологічне середовище. Серед таких концепцій: 

формоутворення одягу засобом безвідходного крою, повторне використання 

вживаного одягу і текстильних виробів технологією апсайклінг та вторинна 

переробка різних вживаних дизайн-продуктів технологією ресайклінг.  

В контексті світового екологічного забруднення, текстильні відходи 

займають друге місце за величиною негативного впливу на середовище, після 

залишків пластику в океанах. Приблизно п’ятнадцять відсотків тканин, що 

використовуються в процесі створення одягу, викидаються або спалюються, що 

також стає причиною подальшого екологічного забруднення. Зменшення 

відходів в такому випадку, може проходити на двох рівнях: під час проектування 

одягу (до його використання) і після використання – дизайн нового продукту з 

вживаних матеріалів або вторинна переробка. Саме переосмислення принципів 

дизайну одягу, впровадження повторного циклу для вживаних текстильних 

продуктів шляхом застосування концепцій повторного використання та 

вторинної переробки мають рушійний фактор у циркуляції вже здобутої 

сировини, з метою мінімізації негативного впливу на довкілля. 

3.3.1. Переосмислення формоутворення одягу за концепцією «Zerо-

Waste» в контексті еко-дизайну. В індустрії світової моди, термін 

«безвідходність» (англ. zero-waste) з’явився тільки після 2008 року, тому серед 
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багатьох практиків та науковців вважається, що концепція створення 

безвідходного одягу – нове явище. Але історія розвитку такого підходу щодо 

створення екологічного одягу без відходів розпочалася задовго до визначення 

самого терміну (Д. А., табл. А.10.). Першим у науковий обіг термін 

«безвідходність» ввів Пол Палмер, який заснував Інститут нульових відходів 

(англ. Zero-Waste Systems Inc). Він почав використовувати такий термін на 

початку 1970-х у своїх наукових роботах, в яких публікував критичні зауваження 

щодо «сміттєпромисловості» того часу. Палмер зазначав, що створення 

безвідходного продукту – «практична теорія, як отримати максимальну 

ефективність від використання ресурсів» [268]. Дослідник займався вивченням 

проблематики пошуків методів розробки товарів або інших процесів суспільства, 

які не призначаються для швидкого використання з подальшим викиданням, а, 

натомість, спроектовані з урахуванням багаторазового використовування [57].  

Завдяки його новаторській роботі та запропонованій моделі безвідходного 

виробництва, флорентійські архітектори з асоціації «Архізум» (англ. Archizoom) 

в 1973 році на XV Міланському триєнале представили варіанти створення одягу 

без утворення відходів. Запропоновані моделі було розроблено з урахуванням 

самостійного виробництва («зроби сам») на основі фрагменту текстилю 

розміром 70 на 70 см. Кожна модель одягу містила наочну інструкцію по 

послідовності створення, інформацію щодо необхідних інструментів в процесі 

його виготовлення та алгоритм подальшої експлуатації (Д. Б., рис. Б.3.73.). 

Дотримуючись певних схем, споживач міг створювати власний екологічний та 

безвідходний одяг самостійно. Завдяки персоналізованому створенню, свободі 

вибору варіантів створення, кожний окремий текстильний модуль мав широкий 

набір функцій (наприклад, фартух перетворювався в спідницю через простий акт 

складання), таким чином одяг набував багатофункціональності, універсальності, 

з відсутністю статевої приналежності та варіативністю пристосовуватись згідно 

потреб власника. 
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Варто також зазначити, що сучасні концепції безвідходного 

формоутворення мають глибоку історію розвитку та безпосередньо зв’язок з 

методикою виготовлення традиційних костюмів. Саме на такому історичному 

аспекті зосередила свою увагу дослідниця Дороті К Бернгем. У 1973 році, вона 

ініціювала проведення виставки та опублікувала результати своїх досліджень в 

монографії «Cut My Cote». Дослідницею були визначені чинники, які впливали 

на формоутворення традиційного одягу – тілобудова, клімат, географічне 

положення, соціальний статус та найвпливовіший чинник, матеріал, з якого 

виготовлялось вбрання [268], а остаточний вигляд традиційного одягу залежав 

від двох ознак: від форми та розміру шкури тварини чи від площини ткацького 

полотна. Вивченню історії виникнення та дослідженню перспектив 

впровадження концепцій дизайну безвідходного одягу були присвячені науково-

дослідні роботи Т. Ріссанена і Г. Макквіллан, результати яких є невід’ємною 

частиною їх спільної практичної діяльності [318]. Результатом їх роботи було 

проведення у 2011 році виставки «Yield», до участі в якій були залучені такі 

дизайнери одягу як З. Родс, Й. Тенг, А. Чанін, Дж. Робертс, К. Фернандес, 

Дж. Лумсден, Дж. Вітті, Д. Телфер, Т. Сент-Джеймс, К.  Прібе та С. Формо [318]. 

Кожен представлений зразок одягу був супроводжений конструктивною 

розкладкою та специфікацією крою.  

Сучасні дизайнери також свідомо практикують з розробкою безвідходного 

одягу на відтворенні історичного крою. Наприклад, дизайн-розробки 

мексиканської дизайнерки К. Фернандес, яка досліджує символіку традиційного 

мексиканського текстилю та конструктивний устрій історичного одягу. 

Дизайнерка наголошує, що втрата, навіть, частини тканини руйнує цілісність 

історії, закладену в площину текстилю, як і небажано роз’єднувати на частини 

традиційний код [141]. Карла співпрацює з корінними ремісниками, які 

виготовляють текстиль за старовинними народними традиціями. Деталі крою 

одягу розміщуються щільно між собою, не утворюючи відходи, тому зберігають 

автентичну інформацію щодо корінних традицій ткацтва, а вибір кольору 
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текстилю, декоративні рішення та переосмислення історичного конструктивного 

устрою осучаснюють його (Д. Б., рис. Б.3.74.). 

Варто навести інші приклади для більш детального вивчення наведеної 

концепції дизайну еко-одягу. Ключовим принципом проектування безвідходного 

одягу дизайнерки Й. Тенг можна визначити створення унікальної конструкції. 

Філософію забезпечення мінімальних втрат Тенг підтримує з 1980-х років, а в 

2009 році дизайнерка створила осінню колекцію «Одяг без відходів», з метою 

підкреслення особистої позиції щодо відданості безвідходному формоутворенню 

[53]. Презентація колекції була також концептуальною: крій одягу був наочно 

ілюстрований у вигляді схем на подіумі, тому кожна модель затримувалась біля 

відповідної конструктивної схеми представленої одиниці (Д. Б., рис. Б.3.75.). 

Дизайн еко-одягу від Тенг визначається обмеженою палітрою, точною та 

економічною конструкцією. Процес формоутворення одягу відбувається завдяки 

інноваційному та нетрадиційному підходу щодо розміщення конструктивних 

швів, які відтворюють естетичну гармонізацію і незаперечну функціональність, 

а саме головне – вони орієнтовані на зменшення відходів в процесі виробництва.  

Дизайн одягу від Т. Сент-Джеймс демонструє іншу концепцію 

безвідходного формоутворення одягу, а саме використання залишків текстилю 

на фактурні рішення та декоративне оздоблення. Колекція 2009 року від Сент-

Джеймс побудована на модульному формоутворенні: перша одиниця в показі 

колекції була виготовлена з одного квадрату, друга – з двох, третя – з трьох і так 

далі. Розміщення «зайвого» текстилю було вирішено різними способами, 

наприклад, за допомогою кнопок, збірок, фактурних рішень, декоративних 

з’єднань, утворюються додаткові кишені, отвори, коміри, тощо. Завершальною 

одиницею була сукня-трансформер з одного прямокутника, шести квадратів, 

один з яких було поділено на довгі прямокутники різної ширини (Д. Б., 

рис. Б.3.76.-Б.3.77). На прикладі розробок Сент-Джеймс виявлено особливість 

безвідходного формоутворення: менший набір деталей крою вимагає 

застосування додаткових фактур та декоративних рішень щодо зайвих частин 
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текстилю, а збільшення кількості деталей одягу, або його структурної форми 

веде до зменшення поверхневої фактурності та декоративності одягу.  

Раціональний підхід щодо використання кожної конструктивної частини в 

процесі створення безвідходного одягу виявлено в практиці дизайнера 

Д. Телфера. Для мінімізації використання матеріалу він навмисно зменшує 

кількості швів, шукаючи нове формоутворення одягу. Наприклад, представлений 

дизайнером дафлкот зовнішньо нагадує крій традиційної сорочки, але пілочка, 

спинка, рукави та капюшон дафлкоту суцільнокроєні та утворюють необхідну 

форму через відповідне складання матеріалу з мінімальною кількістю 

з’єднувальних швів (Д. Б., рис. Б.3.78.). 

Аналіз бренду жіночого одягу Farrah Floyd, який створено дизайнеркою 

Б. Дратча у 2013 році, виявив використання декількох концепцій дизайну 

екологічного одягу. Дратча в своїй діяльності дотримується концепцій 

використання екологічних матеріалів та безвідходного формоутворення одягу за 

рахунок прямокутного конструктивного устрою. Елементи форми одягу різні за 

розміром, легко збираються та комбінуються між собою і відповідно щільно і без  

випадів заповнюють всю ширину тканини, а в якості оздоблення прорізаються 

декоративні геометричні лінії (Д. Б., рис. Б.3.79.). 

Активний розвиток впровадження концепцій безвідходного виробництва 

також зумовлює появу інноваційного процесу виготовлення (інноваційна 

система «А-РОС» від дизайнера І. Міяке) або спеціального програмного 

забезпечення, наприклад, від індійського дизайнера Сиддхартха Упадхья, яке 

реалізує новітню технологію «Direct Patternon Loom». Електронний жакардовий 

ткацький станок виробляє тканину у вигляді готових до з’єднання деталей із 

обробленими краями, відповідно до лекал обраного виробу. Створення одягу  

його власним брендом August не лише мінімізує текстильні відходи на 15%, а й 

зменшує обсяг використання хімікатів, заощаджує енергію, час та працю. 

Дизайнер використовує традиційне конструктивне формоутворення і доповнює 

його оригінальним сучасним декором. Наприклад, традиційний за кроєм жакет 
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доповнено декоративним рішенням, яке виходить за межі класичного стилю, у 

вигляді хаотичних груп стилізованого листя клену, що розташовані на комірі, 

верхній та нижній частині рукавів, спинці та по низу виробу (Д. Б., рис. Б.3.80.). 

Іншу інноваційну концепцію дизайну безвідходного формоутворення 

використовує дизайнер Дж. Робертс. Більшість предметів одягу без відходів 

створюються за допомогою площинного крою і різних методів драпірування, 

тому розробки Робертса важливі для дослідження через відкриття новітнього 

авторського методу «порожньої конструкції» (англ. hollow construction) та технік 

створення безвідходного одягу: «заглушка» (англ. Plug), «віднімання через 

вирізання» (англ. Subtraction Cutting), «техніка видалення» (англ. Displacement 

Technique). Техніка «заглушки» базується на ідеї створення фантазійної форми 

через виріз та вшивання в нього іншої частини. Абрис вирізу та вшивної частини 

можуть бути невідповідними, різними за геометричною формою, мати не 

симетричний характер, але обов’язково мають бути однаковими за довжиною 

периметру (Д. Б., рис. Б.3.81.). Завдяки описаному процесу створюється 

фантазійний тривимірний об’єм, оскільки поєднуються між собою суперечливі 

форми. В колекціях одягу, створених за технікою «заглушки», має бути 

використано дві контрастні тканини, для посилення виразності складного крою. 

Наступна інноваційна техніка розкрою «віднімання через вирізання» – це 

експериментальний підхід до дизайну екологічного одягу за допомогою 

одночасного розкрою та шиття. Зазначена техніка дещо подібна за своїм 

процесом дизайну одягу засобами макетування, але в процесі розрізів та інших 

маніпуляцій з тканиною, всі текстильні залишки повинні вшиватись в майбутній 

виріб та поступово створювати його дизайн (Д. Б., рис. Б.3.82.). В процесі задіяно 

просторове мислення, базові знання з конструювання та урахування  

властивостей текстилю, гнучкості та динамічності його падіння під різними 

кутами. Текстильні відходи різної форми стають корисними певним чином, а не 

викидаються, тому техніка «віднімання через вирізання» є креативним макетним 

засобом створення безвідходного одягу. 
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«Техніка видалення» є також експериментальною, її сенс у відокремленні 

сегменту в місці стику деталей конструкцій (наприклад, по лінії з’єднання 

спинки та передньої частини). Між ними розміщується інша деталь, яка має 

всередині великий отвір для комфортного вдягання. Далі відбувається 

деформація виробу: деталь спинки обертається через отвір один або декілька 

разів, а потім з’єднується з пілочкою (Д. Б., рис. Б.3.83.). В результаті 

створюється динамічна форма, яка спричиняє деформацію виробу. Екологічність 

полягає в свідомому процесі створення одягу з текстильних відходів, дизайнер 

контролює наявність матеріалів та знаходить ефективні варіанти їх застосування. 

Варто зазначити, що кількісне створення макетів в процесі пошуку 

необхідного дизайну безвідходного одягу має значні втрати текстилю та утворює 

відходи через складнощі відтворення бажаного дизайн-виробу з першого разу. 

Вирішення такої проблеми відходів можливе з застосуванням 3D-моделювання. 

Дизайнерка Г. Макквіллан використовує в своїй практиці комп’ютерну програму 

«CLO-3D», що значно мінімізує текстильні відходи при пошуку нових форм 

виробів. Поява такого програмного забезпечення сприяла розвитку екологічної 

індустрії моди за останні п’ять років. Відтак, Макквіллан, вивчаючи інноваційні 

системи «A-POC» Міяке, наукові роботи Анни Пайпер, Жаклін Леффертс та 

Клер Харві, розширила межі дизайну через можливість ткацтва одягу без 

відходів. У спільному проекті «Експеримент 0» з аспіранткою дизайну одягу 

Карін Петерсон і аспірантами з текстильного дизайну Ріккою Талман і Кетрін 

Волтерс, Макквіллан було розроблено новітній метод створення безвідходного 

одягу за допомогою промислового ткацького переплетення. За такою методикою 

виріб створюється одразу в просторовій формі за рахунок чергування 

переплетення утка або основи, а іноді не потребує з’єднувальних швів 

(Д. Б., рис. Б.3.84.). Голлі активно продовжує дослідження можливостей 

ткацького плетіння і прагне створити новий підхід щодо створення суто 

екологічного та безвідходного одягу. 



119 
 

3.3.2. Апсайклінг і ресайклінг як концепції збереження сировини. 

Дизайн екологічного одягу, як комплексна модель свідомого проектування, має 

враховувати в своїй проектній діяльності повторне використання продуктів та 

вторинну переробку розроблених виробів після закінчення терміну їх служби. В 

ідеальному розумінні, одяг повинен бути спроектованим з урахуванням всіх фаз 

його життєвого циклу, з метою максимального збільшення часу експлуатації. 

Зменшуючи або повністю вирішуючи негативний вплив створення текстилю і 

одягу на навколишнє середовище, слід також розглядати текстильні відходи, як 

цінний ресурс для подальшого використання в дизайні одягу [33]. Особливо, 

коли кількість текстильних відходів активно зростає, залишки тканин, навіть 

серед нереалізованої продукції, можуть стати креативним джерелом матеріалів в 

дизайні екологічного одягу. 

Утилізація одягу за допомогою концепцій повторного використання та 

вторинної переробки текстильних відходів і вживаного одягу – сучасні 

екологічні стратегії, які активно застосовуються дизайнерами у виробництві 

нового одягу. Зазвичай, такі концепції практикуються серед невеликих або 

нішевих еко-брендів і різняться за впровадженою технологією їх здійснення, а 

саме: апсайклінгу або ресайклінгу. Розглянемо творчість дизайнерів, що 

пропонують вирішення дизайну одягу на основі технологій апсайклінгу.  

Варто відзначити розповсюдження концепції апсайклінгу урядовою 

кампанію  «Зроби та відремонтуй» (англ. Make Do and Mend) в 1940-х роках, під 

час Другої світової війни. Така ініціатива закликала людей до ремонту, 

повторного використання особистих речей та переосмислення вживаного одягу. 

Треба також зазначити популярність печворку 1910-1960-х роках, тому люди 

завжди були схильні до переосмислення свого вбрання ще задовго до появи 

терміну апсайклінг. Якщо досліджувати практичну діяльність дизайнерів одягу, 

то піонером модернізованого підходу до апсайклінгу була О. Кастро, заснувавши 

з Ф. Річчі у 1997 році еко-бренд під назвою From Somewhere. Дизайнери бренду 

використовують широкий асортимент текстильних відходів, включаючи 
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трикотаж, кашемір, бавовняні сорочки, шовк, трикотажні та ткані вироби. 

Головна місія бренду – відновлення одягу, надання йому унікальності і 

креативності за рахунок високої майстерності виконання, створення балансу між 

споживанням, дизайном та повторною утилізацією одягу (Д. Б., рис. Б.3.85.).  

Бренд From Somewhere, використовуючи тканини та відходи від крою з 

італійських майстерень або смітників,  переосмислює залишки від індустрії 

моди, через пошук нового їх застосування в еко-одязі. Зазначена практика 

пошуку текстильних відходів з часом стала звичайною у повторному 

використанні їх в рамках дизайну екологічного одягу. Критичний підхід 

дизайнера до екологічного виробництва та споживання ставить під сумнів 

поняття новизни, яке висуває традиційна система моди, і призводить до більш 

відповідального дизайнерського мислення [33]. 

Відомий дизайнер М. Маргієла також впроваджує концепції повторного 

використання. В колекції «Artisanal Line» він експериментує з нетрадиційними 

для виготовлення одягу матеріалами, такими як перуки, каміння, кільця, старий 

одяг та демонструє нові можливості  репрезентації моди, надаючи нову форму і 

функцію утилізованим матеріалам засобами дизайну Д. Б., рис. Б.3.86.). 

Практичний досвід Маргієли доводить, що цінність одягу не в його новизні, а в 

високій майстерності дизайнера та його вмінні переосмислити первісний 

продукт і використати формоутворення та прийоми гармонізації матеріалів в 

нові композиційні системи, наприклад, процес створення светру з шкарпеток, 

описаного в підрозділі 3.1 (Д. Б., рис. Б.3.39.). 

Ідеальним поєднанням екологічності та інноваційності можна визначити 

розташований в Індії бренд Doodlage. Дизайнери бренду використовують в 

створені своїх лімітованих колекцій екологічно чисті матеріали, такі як органічна 

бавовна, текстиль з сировини кукурудзи та бананів, але основне джерело 

матеріалів становлять текстильні залишки або якісні браковані тканини від 

текстильних виробників, кваліфіковані ними, як відходи. Також творчий 

колектив бренду працює над перепроектуванням, реконструкцією та повторною 
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переробкою якісного одягу з магазинів «секонд-хенд» та інших промислових 

відходів (Д. Б., рис. Б.3.87.). Одяг бренду Doodlage комфортний та ергономічний, 

створений для повсякденного носіння. Серед одягу бренду простежуються як 

спокійні, лаконічні вироби одноколірної або нюансної гами, так і та динамічні, з 

використанням контрастних матеріалів, контрастної колірної гами, багато-

текстуровані, декоровані фактурою, тощо.  

Впровадження концепцій повторного використання та використання 

технологій апсайклінгу має широку сферу розповсюдження та простежується 

серед розробок одягу від К. Реберн, Дж. Ванг, С. Ганн та брендів XULY.Bët, 

KM/A, Raggedy, Trashed Couture, та інших. За матеріалами дослідження виявлено 

два основних напрями застосування концепцій: апсайклінг від кутюр та 

створення дизайнерського повсякденного одягу. Серед прикладів «апсайклінг-

кутюр» слід навести дизайн-розробки Дж. Ванг в колаборації з Fubon Art 

Foundation (Д. Б., рис. Б.3.88.). Скульптурні форми суконь було створено з 

вінтажних джинсів Levi’s без попереднього розрізання та додаткових 

конструкцій. Джинси з’єднувались між собою англійськими булавками з 

акцентом на конструктивні елементи старих речей.  

Варто виділити дизайнера К. Реберна та його практику зі створення 

дизайнерського повсякденного одягу за концепцією апсайклінг, представлену 

колекціями бренду Raeburn. Дизайнер використовує в своїй творчій діяльності 

вживану армійську форму, чохли, створені для танків з шведського камуфляжу 

«Tyvek», вітрозахисні костюми льотчиків британських повітряних сил, 

матеріали від повітряних куль, які вийшли з експлуатації, вогнезахисний одяг 

пожежників, уніформи  залізничників, тощо, а всі додаткові матеріали виключно 

екологічні та безпечні (Д. Б., рис. Б.3.89.). Важливою місією бренду є розробка 

багатофункціонального одягу, дотримання високої якості виробів та 

забезпечення довготривалого його використання. Дизайн виробів має широкий 

спектр засобів композиційної виразності через використання та переосмислення 

прийомів гармонізації вживаних речей в нові композиційні системи, а саме, 
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застосовується асиметричний крій, декором слугують конструктивні елементи 

старого одягу або його фурнітура. 

Визначено, що між традиційним дизайн-процесом та створенням продукту 

за технологією апсайклінг є велика та найважливіша різниця. Традиційний 

процес проектування, зазвичай, базується на натхненній свободі дизайнера, від 

концептуального задуму до реалізації готового одягу. Дизайн-підхід за новими 

екологічними вимогами, пов'язаними з повторним використанням, наприклад, 

старих тканини з сидінь та ременів безпеки літаків, значно змінить процес 

проектування майбутнього одягу і стане більш складним викликом для 

дизайнерів. Розглянемо різницю між традиційним проектуванням та розробкою 

моделей з використанням принципів апсайклінгу (Д. А., табл. А.12.-А.13.). 

Наочні схеми демонструють основні відмінності між ними, які 

простежуються ще на етапах збору конфекційної карти майбутньої колекції. 

Ключові відмінності також виникають у процесі формоутворення одягу та у 

свідомому розумінні екологічного походження дизайн-об'єкту та його 

екологічного майбутнього. Наприклад, збір матеріалу для апсайклінгу 

відбувається ще на початку самого дизайн-процесу на відміну від традиційного 

процесу проектування, де вибір матеріалів відбувається значно пізніше, як етап 

після проектного дослідження та ескізного проектування. Обмеженість дій 

повторного використання, обумовлені матеріалом та текстилем, які не тільки 

впливають на підсумковий продукт, а й мають на меті використовувати весь 

вихідний матеріал, вирішуючи проблему текстильних відходів. Тому дизайнери 

брендів, фірм чи інших організацій, які впроваджують технології апсайклінгу, 

беруть на себе централізовану роль, в якій вони безпосередньо контролюють 

процес виробництва, а саме, активно виконують обов'язки пошуку вживаних 

виробів, проектування та виробництва одягу. Розуміючи концепцію виробів та 

бажаний результат, можна впливати або обирати вихідні матеріали, що 

надходять для вторинної обробки, і паралельно розвивати пріоритетні відносини 
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зі споживачами, проводячи заходи, які залучають самих споживачів до 

надходження від них вживаного одягу.  

Наступною концепцією вторинної переробки визначено дизайн-процес з 

використанням технологій ресайклінг. Одним із технічних факторів, що обмежує 

можливість його впровадження, є численні види використовуваних матеріалів та 

змішання в них різних сумішей сировини. Це уповільнює операції сортування та 

зумовлює погіршення якості майбутніх вторинно перероблених тканин. За 

дослідженнями К. Флетчер, оптимальними для вторинної переробки вважаються 

наступні матеріали: білий текстиль, схильний до повторного фарбування; 

стрейчові натуральні волокна; якісні штапельні волокна; не змішані волокна, які 

потребують меншої обробки, ніж сумішні волокна [230]. 

В основному, споживані текстильні відходи, що отримуються від 

населення, включають речі, які більше не потрібні для власника (наприклад, 

пластикові пляшки з поліетилентерефталату). Однак вибір матеріалів для 

вторинного використання (після першого життєвого циклу) одягу – не єдина 

складність. Існують деякі сучасні матеріали, які не можна більше 

використовувати у виготовленні одягу після їх переробки, через зміну технічних 

та ергономічних властивостей, тому ресайклінг включає два основних етапи: 

збирання та переробку. Збір вживаних відходів може відбуватись за різними 

способами постачання. Затребуваною сировиною є поліестер, бавовна, нейлон та 

вовна. В переробці волокон існує дві основні категорії механічна та хімічна. При 

механічній переробці волокна можна переробляти за одним типом волокна 

(наприклад, переробка вовни) або деякі змішані волокна. Інші текстильні 

відходи, які не мають показники щодо механічної переробки, придатні для 

хімічної переробки, але в процесі переробки вміст волокон матеріалів повинен 

бути остаточно відомим.  

Технології хімічної та термічної переробки мають екологічні переваги, 

оскільки це надефективні процеси переробки, в яких якість волокон може 

підтримуватись на досить високому рівні. Синтетичні волокна, включаючи 
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поліефіри, поліаміди та поліолефіни, можуть бути хімічно перероблені, це 

вимагає попереднє розщеплення синтетичних волокон для реполімеризації. В 

процесі хімічної переробки можна використовувати пластикові пляшки, 

наповнені водою, вживаний одяг з поліестеру, клаптики тканин, залишки пряжі 

чи інших пластмас. З відходів виробляється стружка, яка потім розкладається з 

утворенням диметилтерефталату, повторно полімеризується і перетворюється на 

нові поліефірні волокна, пряжу та нитки [287]. Одним із таких переробленим 

матеріалом є текстиль «Econyl» («eco neylon»), який активно використовують 

дизайнери бренду Gucci в колекціях чоловічого верхнього одягу та аксесуарів 

(Д. Б., рис. Б.3.90.). Вони стали одними з перших у використанні 100 відсоткових 

регенерованих нейлонових матеріалів серед інших відомих брендів. Італійський 

бренд Repainted також використовує матеріал «Econyl» для дизайну купальників. 

Цей перероблений матеріал має кращі експлуатаційні властивості і більш 

триваліший до хлору, морської солі (Д. Б., рис. Б.3.91.). 

Синтетичні волокна (наприклад, поліестер) зазвичай термопластичні, тому 

їх також можна переробляти на полімерному рівні. Коли ці волокна 

розплавляються до стану текстильних волокон вихідної пряжі, це називається 

термічною переробкою. Технологія використовується, наприклад, у створені 

робочого одягу, де волокно можна переробляти до восьми разів, забезпечуючи 

загальний термін служби одягу до 40 років [347]. Також ведуться дослідження 

щодо переробки хімічних мономерів для виготовлення синтетичних волокон 

[254]. Ці технології мають величезний потенціал у майбутньому, коли вони 

зможуть успішно впроваджуватись у промислових масштабах, тоді вторинна 

переробка одягу в нові продукти дизайну стануть дійсно можливими. На 

сьогодні такі технології знаходяться на стадії розробки і можливі лише в 

лабораторних умовах. Поточний перероблений поліестер виготовляється 

переважно з пластикових пляшок (ПЕТ), а поліестерні тканини або їх суміші не 

переробляються у великих масштабах [33]. 
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Працюючи з багатьма постачальниками екологічних тканин, німецький 

бренд одягу для активного відпочинку Vaude додатково збирає різнопланові 

відходи з 100% поліестеру: тканину, блискавки, застібки, наклейки, нитки, 

шнури, та інше. Однорідні, за своїм складом відходи переробляються за 

технологією переробки ПЕТ пляшок, а не реалізований товар повертається назад 

до виробництва бренду і переробляється повторно (Д. Б., рис. Б.3.92.). Як і бренд 

Patagonia, Vaude має виключно лінії спортивного одягу різного за призначенням. 

Практично весь одяг напівприталеного або прямого силуету, головна задача 

дизайнерів створити ергономічний та функціональний одяг, тому функції 

захисту від природних умов – найголовніші.  

Бренд EcoAlf, восени 2015 року, розпочав свій великий проект з вторинної 

переробки океанських пластикових відходів, збираючи їх з морського дна та 

переробляючи на нитки, з яких потім виготовляються матеріали для колекцій. 

Перероблені рибальські сітки, пластикові пляшки, шини та інші відходи були 

відтворені в колекції курток, взуття та сумок (Д. Б., рис. Б.3.93.). Бренд також 

використовує відходи й іншого походження: постіндустріальна вовна, кава, 

бавовна. EcoAlf запропонував споживачам повертати після повного закінчення 

терміну його служби, з метою переробляти використаний одяг в нові колекції. 

Варто наголосити, що перероблений поліестер має високі якості щодо 

фарбування, тому вироби від EcoAlf, як і серед багатьох ресайклінг-брендів, 

широкої гами кольорів, від відкритих насичених до складних змішаних відтінків.  

Наступний світовий бренд зі спортивного одягу Nike, також підтримує 

екологічність виробництва впровадженням різних еко-інновацій та концепцій 

дизайну екологічного одягу та взуття. Починаючи з початку 1990-х років, було 

запроваджено інноваційну програму вторинної переробки взуття «Reuse-A-

Shoe». В рамках цієї програми, споживчі відходи (у вигляді старого спортивного 

взуття) перероблялись в продукцію «Nike Grind» (Д. Б., рис. Б.3.94.). У лютому 

2010 року брендом Nike було налаштовано постачання викинутих пластикових 

пляшок із звалищ Японії та Тайваню для виробництва нової пряжі та 
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використання її у виготовлені форми національної збірної з футболу. Футболки 

для футбольних команд з Бразилії, Нідерландів, Португалії, Сербії та Словенії 

були повністю виготовлені з переробленого поліестеру (Д. Б., рис. Б.3.95.). За 

підрахунком бренду, такий проект утилізував 13 мільйонів викинутих 

пластикових пляшок [253]. В останньому звіті щодо екологічності, 

повідомлялось, що бренд продовжує зменшувати негативний екологічний вплив 

своїх продуктів протягом усього життєвого циклу, а 70% взуття та одягу від Nike 

містять вторинно перероблені матеріали [344].  

В результаті проведеного аналізу практичного впровадження дизайнерами 

концепцій апсайклінгу і ресайклінгу уточнено термін «ресайклінг», це вторинна 

переробка сировини з метою створення нових предметів через «повторний цикл» 

використаного текстилю та одягу. Варто наголосити, що визначення апсайклінг 

та ресайклінг практично схожі за визначенням, але треба зазначити різницю 

префіксів up- та re-, саме це й виявляє найважливішу відмінність. На відміну від  

ресайклінгу, апсайклінг вирішує повторне використання текстильних відходів 

без втручання в склад та властивості матеріалу, наприклад, виготовлення нового 

продукту може здійснюватися завдяки розбиранню вживаного одягу до деталей 

крою, а потім із вихідної текстильної площини створюється новий виріб. Для 

вторинної переробки старих виробів за технологією ресайклінг потрібне 

спеціальне устаткування і особливі технології, наприклад, розщеплення 

попереднього продукту до стану сировини, з якої можна виготовити новий 

текстиль, матеріал, тощо, за бажаною формою чи властивостями. Апсайклінг 

більш відповідає повторному використанню в дизайні екологічного одягу, а 

ресайклінг – вторинній переробці сировини, це самий важливий момент, 

розбіжність якого виявлено в процесі дослідження. Варто також зазначити, що 

технології апсайклінгу – це не тільки переробка вживаного продукту, а й 

переосмислення форми та функцій попереднього продукту в створенні нового 

одягу, що є більш актуальним на етапі проектування екологічного одягу. 



127 
 

Визначено, що сучасна індустрія моди активно рухається до замкнення 

циклів свого виробництва. Майбутнє вторинної переробки залежить від розвитку 

інноваційних та передових технологій, а також від пошуку ефективних підходів 

щодо переробки матеріалів без втрат попередньої якості. Створення попиту на 

нові ресайклінг-продукти має вирішальне значення в контексті вирішення 

світових екологічних проблем, особливо від масштабного пластикового 

забруднення. Варто зазначити, що вироблений із океанських відходів одяг, 

підтримує необмежену кількість циклів вторинної переробки матеріалів. Це 

зумовлює необхідність включати ресайклінг-матеріали до дизайну екологічного 

одягу. 

 

3.4. Еко-інновації в дизайні сучасного одягу 

 

В сучасному дизайні одягу для ефективного вирішення екологічних 

проблем недостатньо застосовувати тільки традиційні концепцій з таких причин, 

що  більшість з них не відповідають екологічності у повній мірі. Згідно аналізу 

світових аналітичних таблиць щодо кількості викинутого одягу на рік, на жаль, 

не виявлено позитивного прогресу від застосування таких концепцій як 

апсайклінг і ресайклінг, а навпаки, простежується наявність загострення 

екологічної проблеми. Можливо, багато з векторів на екологічність від великих 

виробників одягу мають лише маркетингове підґрунтя: відповідати мінімальним 

нормам еко-сертифікації та продовжувати випускати одяг «швидкої моди». 

Вирішення існуючих екологічних проблем не приводить до повного усунення їх 

у майбутньому, тому для повноцінної екологічної моделі фешн-індустрії  

необхідне впровадження еко-інновацій на всіх етапах дизайну одягу, включаючи 

споживання і утилізацію виробів модної індустрії. 

Новітні технологічні досягнення в доповненій реальності, удосконалення 

програмного забезпечення трьохвимірного простору, створення штучного 

інтелекту, біо-інноваційні дослідження та їх інтеграція в дизайн-процес 
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створення еко-одягу, свідчать про нову епоху інноваційної моди. Стрімкий 

розвиток інформаційного простору має також значний вплив, руйнуючи межі 

між фізичною та цифровою сферою. Він надає все більше можливостей для 

розвитку еко-брендів, створюючи соціальні програми та інтернет-платформи для 

поширення еко-інновацій з метою залучення інших брендів до суспільного 

вирішення світових екологічних проблем, спонукаючи дизайнерів одягу  до 

переусвідомлення творчої діяльності та пошуку втілення актуальних модних 

тенденцій шляхом використання екологічно чистих концепцій та інновацій. 

Починаючи з 2000-х років, сфера впливу еко-інновацій на розвиток 

економіки та суспільства суттєво розширилася від впровадження вузького кола 

простих технічних рішень в межах індустріальної екології до більш складних 

системних завдань з підйому ресурсо- та енергоефективності виробництва одягу 

та споживання продукції, з урахуванням життєвого циклу продукту [98, c.24]. 

Згідно визначення, сформульованого на основі сучасних стратегічних 

документів та наукових досліджень, еко-інновації мають посилювати корисність 

та ефективність від використання природних ресурсів, зменшувати негативний 

вплив від підприємницької діяльності людини на навколишнє середовище та 

обов’язково посилювати ефективність еко-продуктів [264].  

Т. Карпіщенко запропоновано наступну класифікацію еко-інновацій 

відповідно сферам реалізації [73]: технічні (нові екологічно безпечні та 

екологічно чисті продукти, технології тощо); організаційні (нові методи та 

форми організації діяльності підприємств, направлені на зниження екологічної 

небезпеки); соціальні (різні форми активізації творчої активності в напрямку 

екологізації виробництва та споживання). Згодом, Л. Загвойською було 

доповнено класифікацію еко-інновацій за об’єктом оновлення (технологічні, 

технічні, продуктові, маркетингові, регулятивні, освітні та інформаційні 

інновації та впровадження нових організаційних структур), залежно від рівня 

новизни (глобальні, національні, регіональні, секторальні та локальні), за роллю 

інновацій, за рівнем впливу (докорінні, покращувальні, псевдо- та 
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квазіінновації), за ознакою стадії виникнення (сировинні і ресурсні, виробничі, 

логістичні, споживчі, утилізаційні і відновлювальні) [62]. З точки зору вивчення 

еко-інновацій в сфері дизайну еко-одягу, найбільш адаптована класифікація 

екологічних інновацій – за Т. Карпіщенко (Д. А., табл. А.14.). 

До технічних еко-інновацій можна віднести розробки інноваційних 

матеріалів, частину з яких було розглянуто в підрозділі 3.2.3, та впровадження 

еко-інноваційного процесу створення одягу (ресайклінг, біо-інновації), 

організаційні реалізуються через переусвідомлення своїх виробничих та бізнес-

моделей (замкнення циклу продуктів, перехід на екологічно чисті барвники, 

наявність віртуальної примірки виробів, тощо), до соціальних відносяться 

соціальні програми та інтернет-платформи для поширення еко-інновацій, еко-

сертифікацій, вимог до дизайну екологічного одягу, а також надання 

консультацій щодо їх впровадження (Д. А., табл. А.15.). Адаптуючи еко-

інновації дизайну екологічного одягу, можна виділити наступні вагомі напрями:  

- еко-інновації, спрямовані на мінімізацію впливу на навколишнє 

середовище (інновації зі зменшення хімічних впливів від виробництва 

одягу; дизайн одягу без відходів; дизайн еко-одягу за концепціями 

використання екологічних або вторинних матеріалів; біоміметичний 

або біомімікричний дизайн; дизайн еко-виробів з екологічно чистими 

або вдосконаленими біотехнологіями); 

- екологічні та інноваційні методи із забезпечення циклічності виробу 

(використання практик відновлення матеріалів; розробка та створення 

продуктів замкненого циклу; дизайн одягу з урахуванням його «другого 

життя»; створення інноваційних продуктів з екологічно безпечною 

утилізацією або з можливістю біо-розкладання); 

- інноваційні підходи щодо свідомого та послідовного використання еко-

одягу (врахування систем обслуговування продуктів; створення 

віртуальних примірочних; використання інновацій в створенні 

довговічного, багатофункціонального або багаторазового одягу);   
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- наслідування екологічної моделі виробництва через інноваційне 

супроводження (розробка програмного забезпечення; соціальні 

платформи щодо відкриття нових інновацій; інтернет-ресурси з 

супроводу впровадження інновацій в процеси еко-виробництва). 

Інноваційні концепції можуть бути винайдені не тільки з використанням 

світових технічних досягнень, а й зверненням до природи, розуміння її системи, 

біологічних процесів, органічних етапів відродження та вмирання рослинного і 

тваринного світу, відтворення її функцій в дизайні еко-одягу (Д. А., табл. А.16.).  

Природа – найгармонічніший комплекс, в якому всі процеси  відбуваються 

функціонально і без шкоди до навколишнього середовища, відтворюючи 

процеси якої, можна спроектувати інноваційний, високо функціональний та 

чисто екологічний продукт дизайну.  

Прикладом біомімікричного проектування може слугувати досвід компанії 

Páramo, заснованої Н. Брауном. Натхненний транспіраційною діяльністю дерев і 

наслідуючи природні процеси, він розробив «розумні» тканини. Наприклад, 

один із його патентів, еластомер «TX.10i», який передбачає зміну та зміцнення 

молекулярної структури мінерального воску, змінивши його типові крихкі 

характеристики до більш еластичних та пружних, залишаючи проміжки між 

волокнами відкритими та дихаючими (Д. Б., рис. Б.3.96.). Крім 

водовідштовхувального ефекту, зазначена технологія затримує повітря поруч зі 

шкірою, відводить вологу від тіла і запобігає потраплянню зовнішньої вологи, 

ізолюючи тіло, як водовідштовхувальне хутро тюленів, видр та ведмедів [232].  

Концепції біомімікричного проектування було застосовано й у вирішені 

проблеми додаткового одягу в пустельних умовах. Завданням такого дизайну 

було розробити інноваційні тканини, які будуть максимально комфортними для 

власника у широкому діапазоні температур пустелі, від денної спеки до нічного 

холоду. Дизайнери знайшли вирішення в процесі відкриття лусок соснових 

шишок і створили технічні матеріали, які трансформуються та гнуться у 

відповідь на активність людини, а також і адаптуються під рівень вологи в 
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повітрі. В результаті такий текстиль складається з двох скріплених шарів 

крихітних шипів вовни, кожен із них величиною один-два сотих міліметра. Коли 

людина потіє – вовняні шипи реагують на вологу і автоматично відкриваються, 

пропускаючи повітря ззовні через матеріал для охолодження тіла. Коли людина 

перестає потіти, шипи знову закриваються, щоб запобігти потраплянню 

прохолодного повітря, а нижній водостійкий шар блокує потрапляння дощу та 

вологи незалежно від того, відкриті чи закриті шипи. 

Крім використання природи, як моделі, та черпання еко-інновацій у 

дизайні екологічного одягу з інших міждисциплінарних винаходів, біомімікрія 

закликає нас вчитися через інтелектуальні природні системи, а також 

досліджувати можливості у виробничих процесах та бізнес-моделях. У 

виготовленні одягу може ефективно виконуватись декілька функцій паралельно 

(гідроізоляція, ізоляція та повітропроникність), задовольняючи потреби не 

тільки військовослужбовців у пустельному середовищі, зменшуючи кількість 

шарів традиційно необхідного вбрання. Навіть, не стикаючись з такими 

екстремальними температурними діапазонами та вирішенням таких надскладних 

проблем, за допомогою біомімікричного дизайну можна створювати 

інноваційний, екологічний і актуальний в повсякденний одяг, впроваджуючи 

високо технологічні інновації та створюючи новітню модель одягу, з 

урахуванням її вторинної переробки та способів використання.  

Біотехнологічні рішення дозволяють не тільки здійснювати чистіші 

екологічні процеси, але також можуть сприяти економії часу виробництва, мати 

інші переваги з якості та характеристик тканин серед решти виробників 

текстилю. Через постійно зростаючий рівень забруднюваних речовин, уряди 

багатьох країн накладають більш жорсткі обмеження на викиди забруднюваних 

речовин. Таким чином, активно зростає попит на екологічно чисті процеси, які 

зовсім не викликають забруднення або значно зменшують його. Текстильна 

промисловість, особливо хімічна та синтетична, завжди мала значний 
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негативний вплив серед глобального забруднення, тому біологічні ферменти 

відіграють ключову роль у таких альтернативних процесах.  

Біо-обробка стає все більш популярною у текстильній промисловості через 

її здатність замінювати агресивні хімікати, наприклад, в процесі вирощування 

сировини для майбутніх тканин. Промислове використання таких біотехнологій 

створює нові продукти та процеси, спрямовані на використання поновлюваних 

ресурсів, а також на застосування екологічних технологій з низьким 

споживанням енергії та екологічно прийнятними процесами. Використання біо-

ферментів швидко зростає, оскільки ферменти є більш ефективними та 

екологічно чистими [249]. В майбутньому фешн-індустрії, всі її процеси мають 

виконуватись виключно з використанням ферментів. Серед текстильної обробки 

фермент може бути успішно використаний для підготовчих процесів, таких як 

дезінфекція, очищення та відбілювання. Ці ферментативні процеси дають ті ж 

результати, що і традиційні методи, але без спричинення екологічного 

забруднення та з зменшенням споживання води, електроенергії, часу, 

підвищуючи якість сировини та майбутнього одягу [186]. 

Серед біотехнологій також широко використовуються стійкі полімери, які 

збільшують конкурентоспроможність традиційним синтетичним волокнам, тому 

що біополімери не мають негативного впливу на навколишнє середовище. 

Наприклад, інноваційне волокно «Сорона», розроблене американською 

компанією DuPont. Полімер було виготовлено з неїстівного рослинного 

екстракту глюкози крохмалю, з можливістю формування у волокна з 

унікальними поєднаннями якостей та властивостей. Біополімерне волокно 

використовується в різних сферах застосування завдяки високому рівню 

функціональності, еластичності, міцності та унікальну можливість поєднуватись 

з усіма іншими видами волокон і відновлятися. «Сорона» широко 

використовується виробництві еко-одягу та домашнього текстилю [309].  

Компанія DuPont доводить, що високоякісні еластичні тканини можна 

виробляти без шкідливої синтетики, представивши у 2020 році стрейчеву лижну 
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еко-куртку, яка повністю підлягає вторинній переробці (Д. Б., рис. Б.3.97.). 

Зовнішня поверхня куртки виготовлена з міцної еластичної тканини «Сорона» 

м’якої бавовняної фактури, а утеплювач – з матеріалу «ECOLoft», який поєднує 

в собі перероблені поліефірні волокна «Unifi Repreve» з волокнами на основі 

полімерів «Сорона». Багатошаровість утеплювача, таким чином, створює високі 

ізоляційні та повітронепроникні якості, а сама куртка, маючи меншу вагу ніж її 

аналоги, забезпечує високу ергономічність та комфортність у використанні.  

Наступний інноваційний матеріал, який було використано в дизайні куртки, – 

екологічне штучне хутро від DuPont виготовлене на біологічній основі з 

полімерних волокон «Сорона», що робить його одним із перших комерційно 

доступним синтетичним хутром на рослинній основі. Зовнішній вид такого еко-

замінника хутра варіюються від класичної норки до плюшу, надаючи безмежні 

рішення для дизайну екологічного одягу. 

Цікавий досвід дизайнерки С. Лі, яка переусвідомила процес дизайну одягу 

з традиційного на «біотворчий». Вона використовує біоматеріали для 

виготовлення повсякденного, спортивного та розкішного еко-одягу. Її компанія 

«Біокутюр» досліджує такі організми, як бактерії, целюлозу, гриби, водорості та 

дріжджі, які згодом стали потенційною сировиною для виробництва одягу. Варто 

також зазначити, що «Біокутюр» – перша консультаційна компанія з 

«біотворчого» дизайну, яка створена з метою допомогти фешн-індустрії перейти 

на більш екологічне майбутнє, використовуючи відновлювані та біорозкладані 

природні ресурси, такі як бактерії, гриби та водорості.  

С. Лі виготовляє екологічно чисті тканини з біоматеріалів, які 

використовуються для приготування чаю з комбучі, для вирощування 

бактеріальної целюлози, яку з часом висушують та стерилізують. В результаті 

такі матеріали мають подібні властивості зі шкірою. На відміну від інших 

дизайн-прикладів, де еко-інновації використовуються тільки в рамках концепцій 

використання екологічних матеріалів, С. Лі підходить до розробки інноваційних 

продуктів комплексно, відмовляючись від традиційної конструктивної 
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побудови, технологічної обробки, тощо. Вона створює індивідуальний та 

неповторний одяг з тривимірним формоутворенням без конструктивних швів у 

базових формах, а кожен виріб розроблено в одиничному варіанті. 

Формоутворення первинно в процесі дизайну, тому спочатку створюється 

форма, а потім додаються декоративні та оздоблювальні елементи. Наприклад, в 

жилеті від С. Лі відсутні нагрудні та талієві виточки, бічні шви, а лацкани 

коміру – суцільнокроєні. З’єднувальні шви використано тільки в нашиванні 

декоративних елементів (збірок) по окату пройми та по лінії горловини спинки, 

а також у в нашиванні накладної кишені (Д. Б., рис. Б.3.98.). 

Процес ферментації живих організмів створює мало відходів. Волокно 

одночасно виробляється і перетворюється в матеріал, який можна виростити до 

потрібної форми одягу, з використанням процесів замкнутої системи з низьким 

впливом на навколишнє середовище. Процес відновлення такого одягу 

відбувається через опускання його у біо-розчин, з якого він вирощувався. 

Насичений поживними речовинами розчин допомагає оживити виріб, а 

специфічний бактеріальний розчин – очистити його. Це повністю змінило б 

традиційні процеси прання, якими ми користуємось сьогодні [186]. 

С. Лі не тільки сама активно впроваджує біо-інновації в практику 

створення одягу а сприяє розповсюдженню ініціатив що до дизайну еко-одягу. В 

2014 році вона створила платформу «Біофабрикат» – об’єднання, спрямоване на 

розвиток співробітництва та колаборацій в сфері біо-дизайну одягу, а також 

простір з поширення технологій впровадження біо-інновацій. Щорічні 

конференції «Біофабрикат» об’єднують дизайнерів, науковців, художників, 

інженерів, світові бренди та малі фірми, інвесторів, політиків, провісників 

тенденцій і медіа з усього світу, а в центрі уваги конференції новітні біо-інновації 

в моді. Завдяки такій ініціативі було залучено ряд еко-брендів та розширено 

сферу впровадження біо-інновацій. 

Дизайн-спілка Bioesters – переможці конкурсу «Біодизайн» у 2016 році 

представила результати своїх проектів на конференції «Біофабрикат». Команда 
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дизайнерів створила матеріал на біологічній основі з форми алігату, який 

видобувають із бурих водоростей, таким чином вони відтворили звичайний 

процес текстильного виробництва їх у екструдовану пряжу. Створену біо-пряжу 

можна в’язати або ткати, як власноруч, так і механізованим способом. 

Нещодавно команда Bioesters створила  дослідницьку групу під назвою 

«Algiknit», тому в даний час вони розробляють текстиль з цілого ряду 

біополімерів. Їх мета – розробити суто екологічні та біологічні альтернативи для 

фешн-індустрії з метою зменшення впливу на навколишнє середовище і 

впровадження замкненого циклу продукту. Прикладом еко-дизайну від Bioesters 

можуть бути наведені кросівки, які утилізуються в навколишньому середовищі 

природним чином (Д. Б., рис. Б.3.99.). Взуття створено з поновлюваного 

матеріалу «Algiknit» на основі ламінарії, яка досить швидко зростає. Дизайн 

передбачає: мінімальні відходи від виробництва, швидку утилізацію після 

закінчення терміну служби, інноваційну альтернативу  синтетичним кросівкам, 

для розкладання яких знадобитися до 1000оків.  

На конференції «Біофабрикат» у 2016 році компанія Adidas також 

представила інноваційне біорозкладне взуття, виготовлене з легкої та надміцної 

новітньої «біосталі», розробленою виробниками матеріалів «AMsilk» 

(Д. Б., рис. Б.3.100.). Біотехнологічна компанія «AMsilk» відома своїми 

дослідженнями та розробками в галузі павутинного шовку, тому матеріал, 

розроблений спеціально для Adidas, було створено з використанням білків, які 

павуки виробляють для виготовлення еко-шовку. На відміну від еко-кросівок 

«Біоестерс», еко-взуття від Adidas створено за класичним дизайном: модель 

кросівок простежується й серед інших лінійок бренду, що тільки підтверджує 

впровадження інновацій, як головну концепцію створення еко-продукту.   

Наступний приклад впровадження біо-інновацій – дизайн одягу від 

дизайнерки Е. Крейн, яка використовує в практичній діяльності знання з 

молекулярного приготування їжі. Вона експериментує з матеріалами, які 

виникають природним чином при приготуванні їх із їстівних інгредієнтів, 
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включаючи: желатин, каппа-карагенан, морські овочі з агар-агар, воду, екстракти 

натуральних ароматизаторів, гліцерин, харчові барвники (Д. Б., рис. Б.3.101.). 

Такий напрям вона називає високотехнологічною «кухонною» високою модою. 

Експерименти з вирощування і заморожування бульбашок надихнули 

дизайнерку до створення ніжних біо-мереживних структур, які вона 

використовує в процесі створення креативного одягу та аксесуарів. Це 

інноваційний процес створення об’ємно-просторових форм із желатинових 

бульбашок із желатину та гліцерину з доданням харчових барвників шляхом 

заморожування їх у неповторних формах і структурах.  

Зазначено, що еко-одяг від Е. Крейн, як і вироби від С. Лі, не мають 

традиційної конструктивної побудови. Це зумовлено тим, що кінцевий результат 

створення одягу є непередбачуваний і дизайн виробу утворюється в процесі 

затвердіння еко-матеріалу одразу в просторовій об’ємній формі. Складнощі 

такого процесу іноді унеможливлюють створення повноцінного виробу, тому 

Е. Крейн, надалі удосконалюючи інноваційну техніку, тимчасово зосереджена на 

створені аксесуарів та створенні поодиноких моделей одягу, доповнених 

традиційним текстилем з акцентом на біо-мереживні конструкції.  

В процесі створення об’ємно-просторової форми інноваційного одягу 

також використовують й сировину міцелію. Дизайнерка А. Гойтінк розробила 

матеріал на основі міцелію «MycoTEX». Кінцеві вироби з міцелію традиційно 

мають статичну форму без еластичних якостей, тому в процесі дослідження 

Гойтінк винайшла метод збереження гнучкості матеріалу з міцелію через 

модульну систему. Одяг з такого матеріалу можна також створювати одразу в 

тривимірному об’ємі та поступово надавати форму згідно бажаного дизайну 

(Д. Б., рис. Б.3.102.). Додатково можна створювати фактурні міцелій елементи, 

регулювати довжину одягу або, наприклад, додавати декоративні та 

конструктивні елементи (наприклад, рукави). Це дозволяє вирощувати потрібну 

кількість необхідного матеріалу, усуваючи всі потенційні залишки та відходи.  
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Завдяки модульній системі ремонт і заміна елементів одягу відбувається 

зміненням пошкоджених модулів, що не змінює зовнішній вигляд еко-виробу. 

Після завершення експлуатації одягу, його можна легко компостувати, таким 

чином відбувається перехід до чисто екологічного дизайну одягу. В своїй 

дизайн-практиці А. Гойтінк використовує ще й «розумні» чорнила, електронні 

елементи (сонячні батареї, датчики нагрівання, світлодіоди, тощо) та 

мікроорганізми. Вона досліджує стародавні технології фарбування та практики 

виробництва одягу, щоб поєднати їх із сучасними інноваційними технологіями. 

Мета її досліджень – створити суто екологічний та персоналізований одяг для 

масового виробництва. А. Гойтінк допомагає компаніям, науково-дослідним 

інститутам та вищим навчальним закладам інтегрувати біотехнології, завдяки її 

великому практичному досвіду роботи в комерційній індустрії щодо 

впровадження біотехнологій.  

Наступний вектор впровадження еко-інновацій – це свідоме та послідовне 

використання еко-одягу. Вважається, що створення віртуального одягу є 

майбутньою екологічною моделлю індустрії високої моди, але з причин 

нематеріальності такого продукту та відсутності основних та необхідних 

захисних функцій звичайного одягу, він не може бути альтернативним 

вирішенням матеріального екологічного одягу майбутнього. Людина потребує 

фізичний одяг, тому віртуальний одяг можна визначити, як екологічний концепт 

«одноразового» одягу. Варто наголосити, що віртуалізація одягу та 

використання програмного забезпечення трьохвимірного моделювання активно 

впроваджується у процесі створення безвідходного одягу або, як інноваційний 

підхід щодо свідомого та послідовного використання еко-одягу, у вигляді 

онлайн-примірювальних наявного одягу від еко-брендів. Наявність таких 

примірювальних спрощують процес вибору бажаного одягу в мережі інтернет. 

Це сприяє більш високій конверсії, оскільки потенційні споживачі можуть бути 

впевненішими в обраному товарі, що гарантує тривале використання одягу та 

унеможливлює його швидке викидання. 
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Посилення екологічної ефективності від одягу можна досягти 

зосередившись на інноваційній концепції проектування довговічного, 

багатофункціонального або багаторазового одягу з елементами трансформації. 

Характерними засобами дизайну такого одягу є наступні: окремі конструктивні 

елементи одягу з'єднуються між собою застібками, такими як тасьма-блискавки, 

корсетні застібки, стрічки на липучці або кнопки. Кожен такий елемент можна 

від’єднати або переконфігурувати для створення абсолютно іншої моделі одягу. 

Кишені та декоративні елементи також можна додавати до одягу зміні 

елементами, таким чином, різні декоративні та конструктивні частини можуть 

легко замінюватися іншими без втрати цілісності композиції. Екологічні 

переваги трансформативного дизайну, очевидні, інноваційний екологічний одяг 

може бути перетворено у широкий спектр виробів за різним призначенням або 

функцією, а також з метою продовження терміну його служби. Одяг, який має 

універсальність та гібридність, є ще одним ефективним рішенням для 

підвищення його екологічних якостей. Варто наголосити, що саме такий 

інноваційний підхід в дизайні екологічного одягу успішно впроваджується серед 

українських брендів, таких як Dzhus та NCYZIP, дизайн-практика яких буде 

проаналізована в наступному розділі дисертації. 

До прикладів наслідування екологічної моделі виробництва через 

інноваційне супроводження можна навести інтернет-платформу «circular 

fashion». Вона досліджує та поширює інновації та новітні системи циклічного 

виробництва в галузі моди за допомогою особистих консультацій або онлайн-

навчання. Інтернет-платформа створена для виробників або постачальників 

текстилю, брендів еко-одягу та ресайклінг-дизайнерів, вона створює унікальний 

ідентифікатор одягу за допомогою програмного забезпечення, а цифровий тег 

надає користувачам прозору зворотну інформацію щодо використаних 

матеріалів, екологічності виробництва та утилізації виробу [335]. Інтернет-

платформа, таким чином, надає повну інформацію щодо впровадження інновацій 

та еко-концепцій, допомагаючи брендам одягу набути повноцінної екологічно 
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чистої моделі виробництва та збільшити ефективність еко-одягу. Варто 

виокремити вагомий внесок й інших соціальних платформ: «Локальна мудрість», 

«Реверс Ресечерс» та «Software as a Service». За допомогою яких дизайнери еко-

брендів отримують досвід інших дизайнерів, звертаються до виробників еко-

матеріалів, обирають доцільні високотехнологічні інновації та новітні концепції.  

Соціальні інновації є важливим аспектом у розвитку дизайну екологічного 

одягу, оскільки вони дають інформацію про те, що має значення серед певних 

соціальних груп. Виявлення та аналіз соціальних тенденцій потенційно може 

підвищити емоційну довговічність спроектованого еко-одягу. Також існує 

перспектива пов’язати такі ініціативи та інтернет-платформи безпосередньо з 

дизайн-практикою студентів в процесі навчання та створення екологічного 

одягу, застосовуючи більш системний підхід з метою розкриття інноваційних 

рішень щодо проектування екологічного одягу. 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Встановлено, що концептуальні засади дизайну екологічного одягу ХХІ 

століття, а саме повторну переробку, безвідходне формоутворення, 

мінімалізацію кількості одягу, було закладено дизайнерами М. Маргієла та 

Л. Куяте. Основною концепцією визначено апсайклінг. На сьогодні це одна з 

ефективніших практик дизайну екологічного одягу в сучасній індустрії моди, 

оскільки виключає потребу в новостворених матеріалах і активно функціонує, як 

альтернатива «швидкій моді» та масовому виробництву. Зазначено, що саме 

застосування концепцій повторної переробки одягу – один із ефективних методів 

виготовлення повноцінно екологічного виробу, у супроводі зі збереженням 

енергетичних та земельних ресурсів. На прикладі аналізу одягу від зазначених 

дизайнерів, доведено, що естетична цінність такого одягу є демонстрацією 

високої еко-свідомості та творчої майстерності.   
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2. В процесі аналізу практичного доробку дизайнерів еко-одягу було 

систематизовано інформацію, щодо використання різних матеріалів і надано 

класифікацію сучасних екологічних матеріалів для одягу, які розподіляються на 

природні, штучні та синтетичні (Д. А., табл. А.9.). Природні еко-матеріали 

поділяються за рослинним та тваринним походженням і включають в себе 

органічну бавовну, конопляні тканини, матеріали з бамбукової сировини, 

органічний льон, органічну вовну та органічний шовк. Органічні матеріали, 

зазвичай, мають спокійне, нейтральне забарвлення, підкреслюючи натуральність 

тканини і коштують набагато дорожче ніж звичайні, тому дизайн одягу з таких 

тканин мінімалістичний: конструкція прямолінійна, мінімум швів і декору, 

акцентом слугує структура і фактура самої тканини. Виокремлено такі штучні 

матеріали як віскоза та ліоцелл. Зазначено, шо інноваційне целюлозне волокно 

ліоцелл, із легко вирощуваної деревини (бук, евкаліпт та сосна), є екологічно 

чистим матеріалом з замкненим циклом виробництва: всі компоненти, окрім 0,05 

відсотка нетоксичного хімічного розчинника та води, що використовується для 

виробництва волокна, постійно відновлюються та повторно використовуються. 

Тому він простежується серед значної кількості сучасних брендів еко-одягу. 

Синтетичними еко-матеріалами виявлено – нейлон та поліестер, які теж широко 

використовуються дизайнерами еко-одягу. 

Зазначено, що з початку ХХІ ст. розпочались інноваційні пошуки в сфері 

біології та хімії, що сприяло відкриттю інноваційних екологічних матеріалів, такі 

як «Шкіра без жертв», еко-шкіра «Фрумат», «Мило», «Деметра», «Algaemy», 

«Sonnet155», «Orange Fiber», «QMilc», «TX.10i», «Сорона», «Algiknit», 

синтетичний шовк «AMsilk», біо-мереживо, «BioGlitz», текстильне волокно із 

капку «Флокус», манго-текстиль, «Nano Textile» та інші. Встановлено, що 

використання дизайнерами одягу тільки еко-матеріалів є недостатнім для 

отримання екологічної ефективності одягу. Кожен з цих матеріалів має ряд 

позитивних сторін, з точки зору впливу на навколишнє середовище, але за 
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виключенням ліоцелл та вторинного поліестеру, більшість – не є в повній мірі 

екологічно чистими та повністю небезпечними.  

3. В основі аналізу концепцій забезпечення мінімальних втрат сировини в 

фешн-індустрії, було систематизовано теоретичний та практичний доробок та 

уточнено значення понять «апсайклінг» та «ресайклінг». Визначено особливості 

методики проектної діяльності з використанням принципів апсайклінгу на 

відмінність від традиційного проектування одягу. Традиційний процес  

проектування одягу розвивається послідовно: ідея, пошук джерела натхнення,  

дослідження, формування концепції, відповідно концепції візуалізація 

художнього образу костюма, потім пошук матеріалів, за допомогою яких 

можливе відтворення зображеної моделі в трьохвимірному варіанті. Наступний 

крок – обрання відповідних конструкторсько-технологічних прийомів і 

виготовлення експериментальної моделі, яку легко тиражувати вже за 

уточненими лекалами (Д. А., табл. А.12.). Зовсім інша послідовність 

проектування одягу за концепцією апсайклінгу. Художня ідея змінюється 

свідомою концепцією пошуку вторинного матеріалу (бажання зменшити 

звалища від текстилю і непотрібного одягу), його сортуванню, обробці, 

роз'єднанню на окремі частини. Наявність підготовленого матеріалу слугує 

джерелом натхнення для дизайнера і пошуки формоутворення і композиції 

ведуться не папері, а зразу на манекені без попередньої «паперової» конструкції 

(Д. А., табл. А.13.). Отже, вагома різниця в тому, що при застосування концепції 

апсайклінгу матеріал із якого буде створення одяг, розмір його частин, його 

властивості, будуть навіювати дизайнеру і формоутворення, і композиційне 

наповнення форми, тоді як при традиційному процесі проектування ескіз 

дизайнера – є відправною точкою для обрання матеріалу і побудови форми, і 

композиції моделі одягу. Результати дослідження демонструють, що існують 

значні відмінності між стандартною модою та еко-модою. Головною вимогою 

екологічної моди є необхідність враховувати екологічні засади як основну 

концептуальну складову дизайн-процесу від задуму до вживання та утилізації.  
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4. Виявлено основні напрями розвитку еко-інновацій з використанням 

біологічних систем, можливих в дизайні одягу, а саме: біоніка, біоміметика, 

біомімікрія, біо-прототипування, біоморфологія, біотехнології. Виявлено, що 

серед найефективніших еко-інновацій з мінімізації впливу на навколишнє 

середовище, вагоме місце займає біомімікричний дизайн (використання 

біологічних процесів та систем природи у розробці інноваційних продуктів) та 

впровадження біотехнологій. В період екологічної кризи та скороченні ресурсів, 

природа пропонує безліч прикладів, які можна застосувати в дизайні еко-одягу. 

Доведено, що в останнє десятиліття екологічність та етичність в дизайні одягу  

почали мати велике значення. Такі відомі модні бренди як Armani, Hugo Boss, 

Bulgari, Burberry, Calvin Klein, Roberto Cavalli, Chanel, Christian Dior, Dolce & 

Gabbana, Gucci, Yves Saint Laurent, Prada, Versace, Louis Vuitton та інші активно 

долучаються до екологічних інновацій при створенні модних колекцій одягу.  

5. Дослідження стратегій практичного впровадження еко-інновацій в 

фешн-індустрії такими закордонними дизайнерами і брендами екологічного 

одягу як З. Родс, М. Маргієла, XULY.Bët, Patagonia, І. Міяке, С. Лі, Е. Крейн, 

Organic, Noir, С. Маккартні та іншими (всього 30 позицій) дало змогу 

систематизувати і класифікувати досвід виготовлення сучасного еко-одягу за 

концепцією, функцією, використанням матеріалу, формоутворенням, 

композиційними прийомами, впровадженням інноваційних технологій 

(Д. А., табл. А.17.). Виявлено 13 концепцій дизайну екологічного одягу, а саме: 

переосмислення традиційного формоутворення; безвідходне формоутворення; 

багатофункціональний одяг; модульний одяг; етичний одяг; одяг із екологічно 

чистих матеріалів; використання високоякісних та коштовних матеріалів; одяг з 

підвищеною цінністю; одяг «поза часом»; одяг, який легко ремонтується і 

утилізується; біорозкладний одяг; апсайклінг; ресайклінг (Д. А., табл. А.18.). 

Самими популярними визначено наступні: концепцію використання еко-

матеріалів – 19 брендів (63,3%); на другому місці – концепція безвідходного 

формоутворення, яку застосовують 17 брендів (56,6%); наступні концепції – це 
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переосмислення традиційного формоутворення та створення етнічного одягу, які 

відповідно використовують 12 брендів, що становить по 40%; потім за рейтингом 

концепції апсайклінгу і ресайклінгу, 9 і 8 брендів відповідно (30% та 26,65); 

завершують рейтинг концепції одяг з підвищеною цінністю (20%); одяг «поза 

часом» (5%); багатофункціональний одяг (13,3%); одяг, який легко ремонтується 

і утилізується (10%); застосування високо коштовних матеріалів (6,6%); 

модульний одяг (3,3%) (Д. А., табл. А.19.). 

Зазначено, що ефективною концепцією дизайну еко-одягу є безвідходне 

формоутворення. За результатами аналізу практики створення одягу без відходів 

виділено чотири основні підходи його створення: сучасне відтворення 

традиційного крою; усунення відходів через створення унікальної конструкції 

без відходів крою; використання решти текстилю, залишеного після 

викроювання основної конструкції одягу, через фактурні рішення, декоративне 

оздоблення чи додаткові кишені, пояси, тощо; виготовлення одягу з текстильних 

відходів від виробництва. Найефективнішим підходом створення безвідходного 

одягу визначено дизайн унікальної конструкції без відходів. Такий підхід 

потребує високої майстерності дизайнера, але в результаті може бути створено 

максимально ергономічний та функціональний еко-одяг для повсякденного 

носіння, без зайвого фактурного або декоративного наповнення. 

Доведено, що дизайнери як правило застосовують не одну  еко-концепцію, 

а комплекс еко-концепцій та посилюють їх еко-інноваціями для створення більш 

ефективно чистого екологічного одягу. 

 

Основні результати цього розділу дисертації апробовано у доповідях [28,   

30, 32, 33], опубліковано в статтях [26, 56, 57, 246]. 
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РОЗДІЛ ІV 

ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОДЯГУ В УКРАЇНІ 

 

4.1. Впровадження екологічних інновацій українськими дизайнерами 

та брендами одягу 

 

Сучасному суспільству надзвичайно важливо розуміти необхідність 

впровадження інноваційних процесів з точки зору мінімізації екологічних 

негативних наслідків. Вітчизняні дизайнери мають долучатися до світових 

екологічних проектів, шукати шляхи впровадження еко-інновацій, що не тільки 

збережуть екологію, а й збільшать ефективність використання ресурсів. В даний 

час питання екології є дуже актуальним, оскільки в нашій країні збільшився 

ринок продуктів фешн-індустрії і звалища заповнені текстильними відходами, а 

підприємств, які виготовляють одяг забруднюють відходами природу та 

навколишнє середовище: воду, повітря, землю тощо. 

На виконання завдань глобального Порядку денного у сфері розвитку на 

період до 2030 р., прийнятого на Саміті зі сталого розвитку ООН у вересні 

2015 р., людству необхідно здійснити значні трансформації у напрямок 

поширення моделі сталого споживання та виробництва, спрямованої на 

ефективне використання природних ресурсів, мінімізацію відходів та 

забруднень, впровадження продуктивних екологічно безпечних технологій та 

інновацій і завдяки цьому, забезпечити підтримання економічного зростання та 

зайнятості, розширити доступ широких верств населення до результатів 

суспільного розвитку. Україна, підтримавши ці завдання та враховуючи 17 Цілей 

Сталого Розвитку (ЦСР), які були схвалені 193 країнами-членами ООН, провела 

по всій країні широкі консультації та визначила особисті національні цілі, 

новітні завдання та ключові індикатори їх досягнення до 2030 р. [98, c. 6]. 

Аналіз стану та результативності науково-технічної та інноваційної 

діяльності еко-інноваційної направленості в Україні здійснено на основі даних 
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державних органів влади щодо результатів реалізації пріоритетних напрямів 

науково-технічної та інноваційної діяльності, які в Україні визначені законами 

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності» [98, c. 76]. Треба визначити особливий внесок 

Т. Карпіщенко, яка розробила модель розподілу фінансових ресурсів 

регіонального еко-інноваційного фонду, що дозволяє оптимізувати їх 

використання з точки зору впровадження винайдених інноваційних моделей для 

відбору та оцінки еко-інноваційних проектів [73].  

Щодо практики поширення еко-інновацій в Україні, серед них є багато 

платформ з еко-розвитку інноваційної мережі, а також пошуку, відбору та 

реалізації ідей у цій сфері. Наприклад, «Еко Лаб 3Е», що функціонує, як  

експертний і координаційний центр сприяння сталому розвитку в Україні – це 

організаційний майданчик для ефективної взаємодії усіх учасників ринку 3Е-

технологій [222]. Завданнями лабораторії є: сприяння сталому розвитку 

суспільства шляхом демократичних перетворень у довкільній сфері, 

удосконалення екологічного управління та пошуку інноваційних шляхів 

реагування на довкільні виклики, зміцнення наукового та експертного 

потенціалу у цій галузі. «Еко Лаб 3E» працює над такими проектами, як еко-

моніторинг, еко-розвиток, еко-смарт, еко-інновації, еко-платформи та ін.  

В 2019 році була заснована кампанія «ТОВ Екоінновації UA», яка є єдиним 

уповноваженим партнером та представником в Україні італійського 

виробництва OMPECO, виробника обладнання Converter для переробки різних 

типів відходів і створена для вирішення проблем з утилізацією відходів [143]. 

Існує громадська організація «Сила Якості», яка щороку проводить 

Всеукраїнський конкурс «Грін Бізнес Юкрейн». До участі запрошуються 

представники свідомого бізнесу з метою долучитися до важливого і необхідного 

процесу екологізації, енерго- і ресурсозбереження та підвищення корпоративної 

соціальної відповідальності. Це конкурс реалізованих корпоративних бізнес-

проектів направлений на вирішення проблем навколишнього середовища та 
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підвищення рівня екологічної свідомості [243]. «Грін Бізнес Юкрейн» інформує 

громадськість та бізнес про реальні досягнення компаній та ідеї щодо розробок 

та впровадження еко-інновацій. Чим і мотивує компанії великого, середнього та 

малого бізнесу до зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.  

У жовтні 2020 р. відбувся IV екологічний форум «Еко Форум – 2020» в 

Запоріжжі у виставковому центрі «Козак-Палац» [53]. Під час «Еко Форуму» 

відбулась онлайн-зустріч між представниками бізнесу та дипломатами – 

учасниками Міжнародного трейд-клубу. Також відбувся Всеукраїнський 

конкурс наукових робіт «Інноваційні технології адаптації промислових регіонів 

до змін клімату». До збірника наукових праць, що виданий у рамках «Еко 

Форуму – 2020», увійшли роботи понад 200 авторів з усієї України [53].  

Держава останніми роками фінансує наукові дослідження із створення 

нових матеріалів та технологій раціонального природокористування та 

збереження біоресурсів і родючості ґрунтів, а бізнес – із створення 

сільськогосподарських технологій (ґрунто-охоронного землеробства, 

збереження рослинницької продукції, біотехнологій), створення нових 

матеріалів і нових поколінь техніки, технологій в авіа-, судно-, ракетно-

космічній галузі [98, c. 77]. Зазначено, що більша частка еко-інновацій України 

відбувається серед інших видів діяльності, а не в фешн-індустрії.  

В межах «Ukraine Fashion Week»….. було створено проєкт «Be Sustainable! 

Fashion Summit» у 2018 році, який було присвячено розвитку сталої моди в 

Україні. Керівником проєкту назначено Д. Марусик і О. Колтик, директорку 

департаменту з питань поводження з відходами та екологічної безпеки. Еко-

проєкт проходить кожен рік і включає дві організаційні частини: саміт зі 

спікерами та показ свідомих екологічних брендів. З кожним роком програма 

розширює свої формати та рівень міжнародної експертизи, запрошуючи 

українських та міжнародних експертів. Серед запрошених спікерів четвертого 

«BE SUSTAINABLE! Fashion Summit» були такі відомі діячі, як М. Маркез, 

О. Кастро, К. Мерфі, А. Макінтош. Мету конференції було зосереджено на 
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презентації ефективного світового досвіду та на розкритті ключових напрямків 

успішної трансформації індустрії моди завдяки впровадженню концепцій 

циркулярності: циркулярна мода (підходи переосмислення виробництва та 

споживання модного продукту); циркулярне виробництво (виклики збереження 

ресурсів та технологічний розвиток); циркулярні колаборації (перспективи 

дисциплінарних проєктів). 

Аналіз практичного досвіду екологічних українських брендів одягу  

проводився за 13 виявленими в світовій практиці дизайну єко-одягу, серед 

яких:використання органічних матеріалів; впровадження принципів 

апсайклінгу, використання вторинно перероблених матеріалів; проектування 

одягу з елементами трансформації та ін. 

Використання екологічних матеріалів. Нещодавно заснований сімейний 

бренд Slowme дизайнерки Ірини Василенко, пропонує лінію органічних в’язаних 

светрів з натуральних матеріалів, таких як бавовна, шовк, мериносова вовна, 

кашемір (Д. Б., рис. Б.4.1.). Для дизайнерки якість виробів бренду 

найважливіший аспект, тому кожний матеріал та пряжу вона обирає особисто, 

враховуючи його тактильні та споживчі якості. Задля підтримання екологічності, 

І. Василенко використовує невикористану пряжу великих виробництв для 

виготовлення своєї продукції. Згідно зазначених факторів, бренд Slowme 

відповідає концепції безвідходного формоутворення з причин використання у 

створенні нових виробів особисті текстильні відходи та залишки від інших 

виробництв. Дизайнерка стверджує, що бренд дотримується тренду «без 

пластику», використовуючи виключно біорозкладане пакування продукції. 

Український виробник конопляного домашнього текстилю та одягу 

DevoHome представив нову колекцію повсякденного та верхнього одягу (куртки, 

пальта, спідниці) з конопляного волокна у 2020 році в рамках «Ukrainian Fashion 

Week». Це єдиний бренд, який виробляє конопляний продукт в промислових 

масштабах і займається вирощуванням конопель самостійно, повністю 

закриваючи цикл виробництва вирощуванням натуральної екологічної тканини. 
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Дизайнером бренду, О. Дево, був розроблений інноваційний матеріал – 

біорозкладне конопляне хутро, як замінник тваринного або синтетичного хутра 

(Д. Б., рис. Б.4.2.). За своїми високими екологічними якостями матеріал 

підходить для виробництва конопляних шуб, а також, як натуральний 

конопляний утеплювач, у виготовлені верхнього одягу. Крім високих 

екологічних показників цей матеріал є дуже сприятливим для різного 

формоутворення, має декоративну структуру і може фарбуватися природними 

фарбниками. Треба також визначити спільну колекцію О. Дево з дизайнеркою К. 

Шнайдер, яка долучилась до ідеї виготовлення верхнього одягу з конопляного 

хутра, доповнюючи його своїм фірмовим переробленим денімом 

(Д. Б., рис. Б.4.3.). Отже це приклад, що нові екологічні матеріали поєднуються 

з такими модними фактурами і кольорами, як денім. 

Екологічні матеріали впроваджують не тільки в одяг, а й в аксесуари і 

доповнення до нього. Це екологічні сумки-авоськи для щоденного користування, 

які було представлено в однойменному бренді Avoska. Всі вироби виготовлено 

власноруч з органічної бавовни, що підтверджується сертифікатом «GOTS». 

Бренд базувався на безвідходному виробництві, використанні залишків 

матеріалів (Д. Б., рис. Б.4.4.), але офіційно наголосив про своє закриття з метою 

зосередження на нових цілях. 

Український бренд одягу та аксесуарів Зерно втілює філософію в 

довговічному дизайні своєї продукції за фольклорними мотивами 

(Д. Б., рис. Б.4.5.). Дизайнери бренду обрали за мету зберегти та переосмислити 

корінні українські традиції та традиції інших народів. Вироби бренду з 

натуральних матеріалів, а саме конопляних, бавовняних, шовкових, вовнових,  

використовується глина, скло та дерево у виготовленні аксесуарів, 

простежуються елементи народних технік вибійки та вишивання. 

Формоутворення одягу колекцій базується на народному крою, 

використовуються тільки натуральні матеріали, а виробництво є повністю 

безвідходним і забезпечує збереження природних ресурсів. 
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Практика еко-дизайну за концепціями «апсайклінг». Дизайнерка 

С. Русинович, бренд Roussin, привертає увагу свідомих споживачів до головних 

екологічних та соціальних проблем сучасності своїми колекціями 

(Д. Б., рис. Б.4.6.). Бренд активно впроваджує концепції безвідходного 

виробництва, використовуючи залишки тканини від розкрою інших своїх 

колекцій для виготовлення нових виробів. Дизайнери намагаються максимально 

ефективно використовувати ресурс тканини, навіть дефектної частини, 

виправляючи або фарбуючи їх, а також переробляють не реалізований одяг з 

старих колекцій в новий. Відмінною рисою бренду є використання рефлексивних 

елементів для безпеки дорожнього руху та інноваційних розробок, 

представляючи собою симбіоз класики і спорту. 

Л. Літковська представила на тижні української моди в лютому 2021 році 

демі-кутюрну еко-лінію «Артісаналь» Одяг було виготовлено з українського 

домотканого полотна (Д. Б., рис. Б.4.7.). Українські традиції та поєднання їх з 

сучасними тенденціями відтворюють синтез минулого і майбутнього, надаючи 

аутентичним речам нове життя – втілення ключових цінностей бренду. Колекцію 

виготовлено із залишків тканин та архівних матеріалів. Вінтажні речі до 

використання їх в колекції було відсортовано за тематичними і функціональними 

особливостями. Переосмислення і перетворення в новій формі яких, надало 

колекції вигляду поза рамками часу і трендів. Кожна річ унікальна, в одиничному 

екземплярі та має свій особистий паспорт процесу виготовлення, трудомісткості 

ручної роботи і засвідчується підписом дизайнера. Такі речі є прообразом 

усвідомленості, поєднання традицій і цінностей з сучасними вібраціями, 

засновані на витоках минулого і сьогоденні одночасно. Також бренд 

використовує концепції апсайклінгу в своїх колекціях (Д. Б., рис. Б.4.8.). 

Стиліст Я. Голуб заснувала марку Golub Upcycled Denim Project з 

ексклюзивною повсякденною колекцією за концепціями апсайклінгу. Ключовим 

джерелом є використаний денім, з якого виготовляється різний асортимент одягу 

(Д. Б., рис. Б.4.9.). Кожен перероблений дизайн одягу існує виключно в одному 
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екземплярі, бо повторюючи модель з іншого використаного одягу, майже 

неможливо виробити її абсолютно ідентично.  

Бренд Reviclo By Markova виготовляє одяг з вінтажного деніму, який 

створюється індивідуально до кожного клієнта. Дизайнерка А. Маркова почала 

виробництво колекцій з аспсайклінгу старих моделей джинсів з якісного деніму 

джинсового бренду Levi’s відповідно до модних тенденцій (Д. Б., рис. Б.4.10.). 

Згодом до вторинної переробки було додано якісний денім й інших фірм (Calvin 

Klein, LEE, Wrangler, та інші). Нові джинси створюються не за стандартними 

лекалами, а за індивідуальними розмірами клієнтів, враховуючи особливості їх 

фігури. При створенні джинсів серед клієнтів бренду є можливість вибору 

кольору, щільності деніму і самої моделі. Донедавна, А. Маркова додала до свого 

асортименту одягу вовняні піджаки і шкіряні вінтажні куртки. Апсайклінг-

проект націлений на дотримання високої якості та довготривалого використання. 

Бренд екологічного одягу KLAPTYK fashion – прототип майбутнього 

промислового виробництва, який застосовує технологію апсайклінгу. Він 

виготовляє одяг з використаних тканин і залишків від текстильного виробництва 

(Д. Б., рис. Б.4.11.). Філософія бренду наголошує, що одяг має, в першу чергу, 

бути зручним, легким і підкреслювати індивідуальність людини, проявляти себе 

в «своїй природі». В асортименті бренду – спідниці, штани, топи, куртки та сукні. 

Бренд Preapoclo було засновано в кінці 2019 року. Він дотримується 

концепції апсайклінгу і створює одяг, як із ношених речей, так і з будь-яких 

інших підручних матеріалів. В асортименті бренду представлено одяг на стику 

робочої та мілітарі-естетики, з використанням заклепок, камуфляжу, накладних 

кишень і інших деталей (Д. Б., рис. Б.4.12.). За словами членів команди 

Preapoclo, для пошиття використовується все, що може проколоти голка 

машинки: від велюрових штор, які перетворилися в куртку, до штанів з шматків 

вторинної шкіри. Матеріали для виробів закуповують в магазинах «секонд-

хенд», а всі речі створюються в єдиному екземплярі. 
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Вважається, що дизайнерка Я. Хоменко першою стала використовувати 

технології апсайклінгу концептуально в українській моді, створюючи 

неординарні колекції. Вона створила однойменний власний еко-бренд одягу 

RCR Khomenko у 2011 році. Оригінальний дизайн та яскраві кольори у поєднанні 

зі свідомим підходом до використання тканини утворюють речі з екологічним 

підґрунтям (Д. Б., рис. Б.4.13.). Також бренд прагне, щоб їхні речі були 

унікальними та в прямому сенсі неповторними. Наприклад, на кожній з останніх 

моделей светрів є унікальний принт, що не дублюється, тому усі речі бренду є 

неповторними та екологічними. За роки існування, еко-бренд RCR Khomenko 

став пізнаваним в усьому світі, дизайнерка зібрала навколо нього ціле 

співтовариство людей, які виступають проти надмірного споживання одягу та є 

адептами еко-моди. Я. Хоменко вважає, що мода має стати свідомою та 

соціально відповідальною, тому в колекціях використовуються лише екологічні 

або вінтажні тканини, що були попередньо у вжитку.  

Співпраця компанії DHL Express та молодого бренду Postushna, 

заснований у 2017 році дизайнеркою Ю. Постушною, відзначилась презентацією 

капсульної колекції «Go Circle», виготовленої з попередньо вживаної форми 

DHL (Д. Б., рис. Б.4.14.), як наочний приклад для інших дизайнерів, 

громадськості, бізнесу та уряду, що невикористана робоча форма може також 

бути переосмислено та стати новим джерелом для створення стильних еко-

колекцій, а головне, стати рішенням для повторного використання робочого 

одягу. Апсайклінг-колекція була натхненна сучасним мегаполісом. Кожний 

виріб колекції – втілення настрою міського життя: стрімкого, динамічного та 

контрастного. Мета співпраці Постушної з компанією DHL – не лише створення 

нового продукту на основі існуючого одягу, а й розробка замкненого циклу з 

круговою системою виробництва.  

Дизайнер А. Тесло і маркетолог О. Дружинська створили бренд з 

дбайливим ставленням до природних ресурсів Rehash. Одяг бренду створюється 

із залишків тканин від різних текстильних виробництв та речей, після 
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експлуатації (Д. Б., рис. Б.4.15). Бренд також використовує й нові нереалізовані 

тканини та одяг. Якість матеріалів найважливіший аспект у творчості дизайнерів. 

За думкою Тесло і Дружинської, одяг бренду «Rehash», призначено для свідомих 

та небайдужих до навколишнього середовища споживачів. Дизайнерка 

Н. Фіщенко у однойменному бренді створює сповнені жіночності речі поза 

традиційною сезонністю. Колекції виготовляються високопрофесійними 

майстрами, які спеціалізуються на роботі з делікатними тканинами. Колекція 

еко-одягу «The Flashback» була натхненна ідеєю подорожі в часі через портал 

часу в роздягальні вінтажного магазину (Д. Б., рис. Б.4.16). Дизайнерка 

використовує перероблені та екологічно чисті матеріали, такі як вельвет, віскоза, 

бавовна та шовк, з метою посилити відчуття подорожі у часі. 

Колекція «Sketches of Tactility» від бренду Сhereshnivska відтворює 

розмаїття сенсорних почуттів. Джерелом натхненням слугувала експозиція робіт 

румунського художника П. Нягу у лондонській галереї «Tate». Творчі роботи 

Нягу пов’язані з відтворенням людської форми та містять мотиви клітинної 

будови органічних матерій, що також простежується в формоутворенні та 

фактурі колекції, створеною за допомогою буфів на плетених светрах, 

гіперболізованих складок, квадратних розрізів та характерних бренду принтів 

(Д. Б., рис. Б.4.17.). Це вже друга екологічна колекція від дизайнера бренду 

Сhereshnivska створена з вінтажних та стокових матеріалів, а також вживаних 

речей із магазинів «секонд-хенд». 

Творчий колектив бренду KseniaSchnaider постійно намагається зменшити, 

необхідну для виробництва матеріалів, кількість водних ресурсів. На початку 

2019 року, дизайнер К. Шнайдер почала співпрацювати з виробником 

екологічних матеріалів ISKO, в результаті плідної праці, вони випустили 

капсульну лінійку еко-одягу із вторинно переробленої бавовни та поліестеру, 

виготовленого з пластикових пляшок. Також бренд KseniaSchnaider щорічно 

перероблює 5,3 т. вінтажного деніму, що становить близько 7 000 пар джинсів і 

випускає чотири колекції на рік, які реалізуються в 40 магазинах по всьому світу. 
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Головний конструктор бренду сортує джинси за відтінками, за розмірами 

текстильних полотнищ, за ступенем зношеності. Джинсові речі з найвищім 

ступенем зношеності використовуються у петчворк-лінійці бренду 

(Д. Б., рис. Б.4.18.), із джинсів у доброму стані та достатньо великого розміру 

створюються моделі еко-лінії бренду «Demi-Denims» або «Wide Jeans» 

(Д. Б., рис. Б.4.19.).  

Дотримання екологічності також простежується й серед українських 

дизайн-розробок аксесуарів. Дизайнерка бренду Roussin, С. Русинович 

впроваджує екологічні концепції у створенні жіночих сумок за допомогою 

переробки пластикових пакетів, нарізаних тонкими стрічками та зв’язаних 

гачком (Д. Б., рис. Б.4.20.). Русинович намагається мінімізувати відходи не 

тільки від основного виробництва, а й набути повноцінної моделі безвідходного 

виробництва у створенні аксесуарів до колекцій свого бренду. 

Джерелом сировини для бренду аксесуарів одягу Urbanko слугують банери 

після їх використання (Д. Б., рис. Б.4.21.). Поліхлорвініл, з якого зроблені 

банери, має великий термін розкладання (кілька сотень років). Їх широко 

застосовують для проведення концертів, заходів, тощо. Згідно до цього, ідея 

бренду полягає у вторинній переробці банерів, які відслужили своє призначення 

та мають нове життя у вигляді торб, сумок, рюкзаків. Дизайнер бренду 

М. Ченош, розробив функціональну сумку, яка не має аналогів і назвав її 

«фестивальною сумкою». Вона призначена для носіння речей, їжі та напоїв, а 

потім розкладається і стає «килимком». Концепції виготовлення аксесуарів із 

банерів впроваджуються й іншими брендами та компаніями, наприклад, онлайн-

сервіс Uklon і мережа магазинів Comfy до Дня Землі, який традиційно 

відзначають 22 квітня, створили лімітовану колекцію сумок-шоперів «Rebord» з 

вінілових банерів (Д. Б., рис. Б.4.22.), з метою звернути увагу на проблематику 

утилізації рекламних матеріалів в Україні. Бренд Remade також виготовляє 

сумки за концепцією апсайклінг зі старих шкіряних курток та рекламних 

поліхлорвінілових банерів. Кожна річ бренду, вироблена власноруч, має 
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унікальну історію. Варто зазначити, що використовування банерів, як сировини, 

суттєво впливає на збереження екологічного середовища, але сьогодні ці 

практики поширені тільки в дизайні аксесуарів. 

Використання концепцій ресайклінгу. Український бренд Bevza планував 

стати повністю екологічним до кінця 2021 року. На думку дизайнерки, С. Бевзи, 

створення повністю екологічних та перероблюваних матеріалів для модної 

індустрії – питання трьох-чотирьох років. Нині бренд виготовляє екологічні 

колекції одягу багатоцільового призначення, наприклад, фірмові пуховики з 

переробленого поліестеру з принтом-імітацією хутра тварин (Д. Б., рис. Б.4.23.). 

Бренд Imagine акцентує увагу на технологічній стороні екологічного руху. 

В своїх колекціях дизайнерка О. Беттяр використовує інноваційні або органічні 

тканини. До перших належать матеріали, які виробляють у Японії з океанічного 

пластику або швидко розкладних компонентів, решта – натуральний текстиль з 

Італії, вироблений з дотриманням усіх світових екологічних норм. Кольорова 

гама колекції – монохромна, тільки стримані земляні кольори, але тонально 

глибокі. Всі речі колекції – комплементарні (Д. Б., рис. Б.4.24.). В цьому і 

полягає задум послідовної колекції IMAGINE: весь асортимент одягу легко 

поєднується між собою, що дозволяє споживачам бренду не купувати зайвого. 

Бренд Atelier Handmade, що спеціалізується на одязі для відпочинку, має 

дві лінії еко-одягу: лляну й пляжну. В першій дизайнерка бренду А. Єршова 

використовує органічний льон, вирощений в Україні та Білорусі, а в другій – 

технологічний матеріал «Econyl» (регенерований нейлон), який створюється з 

перероблених рибальських сіток (Д. Б., рис. Б.4.25.). 

Дизайнери аксесуарів також використовують перероблений матеріал. 

Український бренд Ochis Coffee запровадив ідею виробництва аксесуарів з 

кавових зерен (Д. Б., рис. Б.4.26.). Головною ідеєю еко-проєкту було 

запропонувати альтернативу пластиковим окулярам та іншим аксесуарам. 

Дизайнер бренду Саша Попруга виготовляє аксесуари з переробленого пластику 
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(Д. Б., рис. Б.4.27.). Вироби бренду аксесуарів Re-Beau також зроблені з 

переробленого пластику (Д. Б., рис. Б.4.28.).  

Одяг з елементами трансформації. В основі бренду NCYZIP (No Clip Yes 

Zip), заснованого блогеркою М. Тимошенко та дизайнеркою Н. Фіщенко – одяг-

конструктор з переробленого деніму та органічного котону. Дизайнери бренду 

відмовились від пластикового пакування і прагнуть подовжити термін 

використання одягу завдяки заміні окремих деталей, а не цілого виробу. Куртка 

бренду може перетворитися в комбінезон, сукню, пальто або жилет, завдяки 

компонентним частинам (які також пропонує бренд) або їх відсутності 

(Д. Б., рис. Б.4.29.). NCYZIP надає широкий вибір кольору, матеріалу і фактури 

кожного елемента одягу, від рукавів до коміра і капюшона. Концепція бренду 

реалізована завдяки конструктивним засобам, а саме: тасьмам-блискавкам (щоб 

змінити дизайн пуховика, тренча або джинсів, потрібно відстебнути одну деталь 

і пристебнути іншу, в залежності від погоди чи настрою); засобу 

формоутворення: кожну складову одягу можна не тільки придбати окремо, а й 

обмінюватися такими елементами зі своїми друзями або партнером, збираючи в 

подорож один чемодан на двох, як зазначають дизайнери бренду. 

Концептуальний бренд одягу та аксесуарів Dzhus було засновано у 2010 

році українським дизайнером та стилістом І. Джус. Авангардний, але 

утилітарний, одяг Dzhus визнаний на міжнародному рівні завдяки інноваційному 

крою та багатоцільовим перетворенням за рахунок можливості щодо 

трансформування. Вся продукція бренду етично виготовляється тільки з 

використанням матеріалів, що не містять «жорстокості», і вважаються 

«вегетаріанськими». У 2019 році Dzhus отримав премію «Без жорстокості» на 

церемонії нагородження у найпрестижнішому рейтингу моди в Україні «Best 

Fashion Awards» (далі BFA), а в 2020 році BFA номінувала бренд у категорії 

«Послідовна мода» (англ. Sustainable Fashion category). У своїй осінньо-зимової 

капсульній колекції дизайнер бренду Dzhus втілює філософію розумного 

споживання в альтернативному ключі, не акцентуючи уваги на обмеженнях. 
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Лінії одягу сповнені техніко-конструктивними експериментами, і завдяки 

спеціальному крою та елементів, з яких було відшито одяг, дизайнер І. Джус 

створила універсальні шорти-топи, сорочки-спідниці, капелюхи-жилети, еко-

сумки й інші дизайнерські речі (Д. Б., рис. Б.4.30.). Ідея наступної капсульної 

колекції походить від бажання І. Джус розкрити прихований утилітарний 

потенціал стандартизованих деталей одягу: підкладка штанів вивернута наверх, 

шорти замість блузки при носінні на зворотну сторону, кишені використані, як 

рукави або головний убір. Відтепер, коли екологічна поведінка споживання 

набуває своєї актуальності, Dzhus презентував ще одну колекцію, натхненну 

різноманітністю пакування, з метою привернути увагу до необхідності вторинної 

переробки. Конструкції одягу весна-літо 2021 року інтерпретують візуальні та 

структурні характеристики коробок, пакувань та обгорток різних видів. 

Багатоцільове використання одягу завжди було провідною метою дизайн-

розробок бренду Dzhus, як революційного методу щодо мінімізації покупок 

споживачів, так і урізноманітнення їхнього гардеробу. Усі продукти лінійки 

весна-літо 2021 р. – це одяг-трансформер, а більшість виробів можна швидко 

перетворити в сумку (Д. Б., рис. Б.4.31.). 

Таким чином, детальний аналіз практик еко-дизайну українських брендів 

одягу, виявив: використання екологічних концепцій, таких як ресайклінг, 

апсайклінг, особливості використання екологічних матеріалів; наявність 

використання еко-технологій. Визначено закономірність використання 

композиційних прийомів за основною концепцією, а саме: використання 

екологічних матеріалів простежується в дизайні одягу з простим 

конструктивним формоутворенням, пастельною або одноколірною гамою; для 

концепції апсайклінгу є характерним заповнення конструктивної форми 

динамічними засобами в поєднанні з прийомом контрасту кольору або 

застосуванням зорових ілюзій (Д. А., табл. А.20.). Проаналізовані практики 

українських дизайнерів наочно демонструють, що еко-одяг може бути 
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високоякісним, мати широкий попит і мотивувати до відмови використання 

пластику і переходу на екологічне виробництво та споживання. 

Щоб здійснити загальногалузеві перетворення, ініціативи щодо стійкості, 

вітчизняні дизайнери та фешн-індустрія повинні вийти за межі стандартного та 

звичного підходу. Розширення сфери діяльності завдяки еко-інноваціям, 

сприятимуть отриманню можливості розширити межі традиційних практик в 

дизайні одягу. Системний метод практики дизайну завдяки інноваціям є, мабуть, 

найактуальнішим та найважливішим інструментом розвитку стійкості шляхом 

встановлення траєкторії, необхідної для загальногалузевих перетворень. 

Дослідження підкреслює важливість систематичного впровадження різних 

аспектів екологічних інновацій продуктів, процесів та організацій, у тісному 

взаємозв’язку між типами інновацій. 

 

4.2. Методологічні аспекти екологізації дизайн-освіти (на прикладі 

ХДАДМ) 

 

Конструктивно-технологічний підхід в системі безперервної дизайн-освіти 

з акцентом на екологічне проектування має незаперечний зв'язок професійних 

закладів дизайн-освіти з розвитком сучасної моди, що надзвичайно важливо в 

реорганізаційних умовах культурного і техніко-економічного процесу. 

Професійна підготовка повинна враховувати такий взаємозв'язок, як одну з 

передумов забезпечення якості дизайн-освіти. 

Професійна кваліфікація та екологічна культура дизайнера починає 

формуватися з перших курсів вищого навчального закладу, тому професійне 

навчання необхідно спрямувати на формування екологічно орієнтованих 

майбутніх дизайнерів одягу. У зв'язку з цим, в українській сфері освіти ведеться 

пошук методологічних, теоретичних, технологічних та методичних основ 

екологічного спрямування освіти майбутніх фахівців-дизайнерів, що в свою 

чергу дає надію на реальне практичне втілення фундаментальних розробок 



158 
 
екологічного одягу в області інноваційних технологій. Спостерігаючи зростання 

інтересу студентів усього світу до експериментів в дизайні еко-одягу, викладачі 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв активно впроваджують курс 

еко-дизайну одягу в навчальний процес, так як такий підхід в освіті забезпечує 

майбутнє середовище без економічних і екологічних втрат промисловості. 

Розглянемо екологічну складову навчання майбутніх дизайнерів одягу в 

Харківській державній академії дизайну і мистецтв. Ми можемо виділити 

декілька напрямків. Один з напрямків – апсайклінг. Дипломна робота студентки 

магістратури А. Скляр присвячена дизайну верхнього одягу з утилізованих 

молочних пакетів (Д. Б., рис. Б.4.32.). Концепція проекту полягає у виготовленні 

та експлуатації одягу, який сприятиме зменшенню промислових відходів. 

Студенткою було проведено дослідження: в середньому в звичайній сім’ї за один 

день можна зібрати від одного до п’яти пакетів молочної продукції, а в кав’ярні 

– від 15 до 50 за добу. За попередніми підрахунками студентки, на виготовлення 

однієї куртки з пакетів молочної продукції (ємністю один літр) необхідно 82 

штуки такого пакування, крім того, на одну куртку необхідно тільки 80 літрів 

води [133]. Для порівняння можна зазначити, що для виготовлення подібної 

куртки з джинсової тканини знадобиться близько 1200 літрів води, а для куртки 

з натуральної шкіри – 540-780 літрів [31]. Проектом передбачено, що після 

експлуатації одягу всі елементи треба роз’єднати між собою для подальшої 

утилізації: поліетиленову плівку переробити, синтепон використати повторно, 

відстібну підкладку та пришивну фурнітуру від’єднати та використати знову 

[133]. Авторка проекту має намір привернути увагу до проблем забруднення 

океану твердими відходами і небезпечної ситуації, в якій перебуває тваринний 

світ, використавши асоціативний образ черепахи. В проекті було обрано 

концепцію повторного використання матеріалів за технологією апсайклінг.  

Наступний проект, в цьому ж напрямку, від іншої студентки магістратури 

М. Хохи присвячено екологічним концепціям сучасного дизайну костюму. 

Концепція проекту полягає у певній демонстрації екологічної свідомості авторки 
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та спроби привернути увагу до проблем надмірного споживання предметів одягу 

і дбайливого відношення до природних ресурсів, а саме створення гуманного 

дизайн-об’єкту [151]. Магістерка свідомо використовує, як матеріал для 

костюму, одноразові пластикові трубочки для напоїв різного діаметру і сміттєві 

пакети (Д. Б., рис. Б.4.33.). Для придання костюмній формі більшої виразності, 

нею було проведено варіативні пошуки фактурного наповнення, а саме: спосіб 

з’єднання трубочок хаотичний, паралельний, комбінований, засобом 

переплетення гумових жмутів; складання сміттєвих пакетів різними прийомами 

оригамі. Отримані фактурні сполучення надихнули авторку та визначили 

технічні прийоми створення моделі із плівки, пакетів та резини. В результаті 

було запропоновано нашивні та клейові з’єднання, а також авторські технології 

плетіння цільного площинного матеріалу для виготовлення костюму. Інші 

декоративні елементи було приєднано клейовим засобом на полімерну основу. 

Авторкою було створено функціональну сукню, яку можна одягати та знімати, 

зручно рухатися, бо всі деталі було міцно з’єднано [151]. 

Інший напрямок має робота магістерки А. Кобилько. Її робота присвячена 

тенденції використання органічних та неорганічних матеріалів в сучасному 

дизайні концептуального костюму (Д. Б., рис. Б.4.34.). Концепцією проекту є 

втілення у трансформований образ елементів природи та лісової мавки за 

допомогою поєднання органічних матеріалів та неорганічних, тому 

представлений модельний ряд мав свої складності у технологічному 

виготовленні. Створену авторкою експериментальну одиницю моделі було 

виготовлено із таких основних матеріалів [75]:  

- жива трава (для вирощування трави магістеркою було задіяно земельний 

субстрат, насіння газонної трави, добриво, грубе волокно мішковини та 

агроволокно);  

- гіпс (для виготовлення елементів із гіпсу було взято декілька метрів 

медичного гіпсового бинту, розчиненого у воді та закріпленого на заготовлену 

спроектовану форму);  
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- скло (в даній експериментальній моделі було використано готове 

подрібнене зелене скло в якості оздоблення). 

Відповідно до навчальної програми дисципліни «Робота в матеріалі» в 

ХДАДМ було проведено експеримент щодо розробки двох колекцій з 

впровадженням концепцій апсайклінгу та використанням стокових і підручних 

матеріалів в межах традиційного процесу проектування одягу (Д. А., табл. А.12.). 

В процесі підготовки до експерименту, попередньо було розроблено алгоритм 

створення колекцій, який налічує п’ять етапів: робота над джерелом натхнення 

(Д. Б., рис. Б.4.35.), пошуки фактурних рішень та формоутворення костюму 

(Д. Б., рис. Б.4.36), розробка ескізного ряду (Д. Б., рис. Б.4.38.) та збір 

необхідних матеріалів, конструктивно-технологічний етап, створення колекції та 

аксесуарів. Було розроблено робочий зошит, в якому, відповідно 

запропонованому алгоритму, визначено послідовність необхідних етапів, а 

також додано допоміжні інструкції щодо їх виконання. 

Джерелом натхнення було обрано картини абстракціоністів Роберта 

Мозервелла (Д. Б., рис. Б.4.37.) та Ганса Хартунга (Д. Б., рис. Б.4.40.). 

Відповідно, за першим джерелом натхнення було створено першу колекцію 

«Архітвір» (MasterPiece), за другим наступну колекцію – «Спотворення 

звичайного» (Straight Distirtion). Такий вибір робіт мав підґрунтя, зумовлене 

асоціативним відтворенням текстильних фактур студентами: кольорові 

сполучення, композиційна виразність, характер ліній і емоційність. Після 

детального дослідження таких компонент було розпочато роботу над вивченням 

джерела натхнення. Перший етап створення колекції «Архітвір», а саме робота 

над джерелом натхнення, активізував пошук можливостей адаптувати художній 

образ джерела натхнення до формоутворення одягу (Д. Б., рис. Б.4.38.). Аналіз 

характеру ліній дозволив виокремити наступні композиційні засоби: динаміка, 

асиметрія, зчленування округлих та прямокутних геометричних форм у 

формоутворенні, контрастні кольорові сполучення, абстрактний абрис форми, 

що зумовило готовність.  
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У формоутворенні колекції було задіяно зчленування таких геометричних 

форм, як овал, коло та прямокутник з нерівними краями. Членування форм було 

вирішено асиметричними конструктивними елементами та декоративними 

лініями, а саме рельєфні лінії спідниць, декоративний запах в сукнях, 

асиметричні застібки та нашивні кишені (Д. Б., рис. В.4.39.). Після розробки 

ескізів, відповідно до попередньої роботи з джерелом натхнення, було 

розроблено необхідне кольорове сполучення колекції, що зумовило пошук 

необхідних тканин у стокових магазинах та «секонд-хенд», а також й інших 

можливих матеріалів для створення аксесуарів. Побудова конструкцій, 

відповідно до знань та навичок студентів другого курсу, відбулась за 

традиційним алгоритмом конструювання та моделювання.  

Технологічні рішення було отримано відносно до властивостей обраних 

матеріалів та стилістичної мови джерела натхнення, а текстильні залишки від 

викроювання основних конструктивних частин одягу колекції було задіяно в 

оздоблені виробів, доданні декоративних лацканів, поясів, басок, декоративних 

вставок аплікативною технікою, клапанах та нашивних кишенях 

(Д. Б., рис. Б.4.44.).Відповідно до композиції було проведено пошук фактурних 

рішень заповнення форми і техніки її виготовлення. Було обрано аплікативну 

техніку, прийоми декоративних вставок, об’ємних нашивних кишень з 

контрастним оздобленням.  

В наступній колекції «Спотворення звичайного» за мотивами робіт 

Г. Хартунга, (Д. Б., рис. Б.4.40.) було задіяно різні тканини та варіативні 

фактурні рішення: розмотані нитки, синтепон для об’ємності фактур, 

декоративні обметувальні шви, прозорий пластик та інші підручні матеріали. За 

основний засіб композиційної виразності обрано декоративну стьожку по хутру 

та деніму з доданням синтепону під основним шаром матеріалу, декоративні 

вставки зі з’єднаних частин тканин контрастних кольорів, настрочені смуги зі 

штучної перфорованої шкіри (Д. Б., рис. В.4.42). За основний матеріал другої 

колекції використано вінтажний денім, отриманий з власних ресурсів, з 



162 
 
магазинів «секонд-хенд» та стокових магазинів (Д. Б., рис. В.4.42-В.4.43). Взуття 

до колекції було створено з використанням підошв, які було оздоблено 

текстильними залишками або відтворено до форми кросівок з каркасу проволоки 

та хутрових шкарпеток (Д. Б., рис. Б.4.43.). Колекції «Архітвір» та «Спотворення 

звичайного» було апробовано у всеукраїнському проекті «Битва дизайнерів» у 

Львові в 2019 році (Д. Б., рис. Б.4.43.-Б.4.44.).  

Варто зазначити складність поєднання концепцій апсайклінгу з 

традиційним проектуванням одягу, тому що принципово ускладняється процес 

створення одягу пошуком необхідних матеріалів та виготовленням 

експериментальної моделі одягу не з мірного текстилю. В ході експерименту 

було виявлено, що етап пошуку та отримання матеріалів повинен бути першим, 

задовго до розробки проектного ряду, тому в результаті дослідження було 

структуровано новий алгоритм створення одягу за концепцією апсайклінг і 

побудовано ефективну модель дизайну одягу з повторним використанням 

матеріалів (Д. А., табл. А.13.).  

Проведений аналіз практичної еко-діяльності серед студентів Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв довів необхідність формування «нового 

мислення» в сфері дизайну одягу, бо це є ознакою гуманітарної екологічно 

орієнтованої свідомості студентів та виносить на перший план проблему нової 

моделі відношення до навколишнього середовища. Здатність до свідомих 

роздумів – ключовий елемент ефективного свідомого дизайн-навчання і 

подальшої проектної діяльності дизайнерів фешн-індустрії, орієнтованої на 

вирішення екологічних проблем [31].  

 

4.3. Принципи «Zero-Waste»: практичний експеримент створення 

одягу без відходів в системі художньої освіти 

 

Зв'язок між природою і культурою, між екологічними і 

соціальнимичинниками є фундаментальними і постійними. Зараз еко-дизайн 
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стає не тільки засобом формування певних продуктів, а й інструментом 

упорядкування світу. Проектування за технологією «Zero-Waste» є надзвичайно 

складним і багатогранним процесом, оскільки вимагає глибоких екологічних 

знань, синтезу різних наукових сфер, раціонального співвідношення 

екологічних, функціональних і естетичних чинників.  

Визначено наступні програмні результати освоєння курсу: аналізувати, 

стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення 

художньо-проектних рішень; оцінювати технологічні процеси в контексті 

екологічного проектування; створювати об'єкти дизайну засобами макетного та 

графічного моделювання; визначати функціональну та естетичну специфіку 

формотворчих засобів дизайну одягу. Курс передбачає опанування трьох 

основних принципів «Zero-Waste», а саме: моделювання засобом драпірування; 

модульне моделювання та конструктивне моделювання. Курс складається із двох 

змістовних модулів. Перший модуль завдань знайомить з макетними 

принципами та прийомами «Zero-Waste» і включає в себе, відповідно до 

принципів, блоки логічних вправ, від простих до складних. Кожен блок вправ 

знайомить студента з окремим принципом та прийомами моделювання без 

відходів матеріалу і формує необхідні навички для виконання вправ.  

Завдання №1 «Створення елементів одягу з одного прямокутника»  

знайомить студентів з принципом моделюванням на манекені з цільного шматка 

тканини із заданими габаритами макетними прийомами драпіювання та 

складання окремої частини форми (Д. Б., рис. Б.4.45.). Наявність зайвої площини 

матеріалів провокує до пошуку авторських фактурних рішень із застосуванням 

метричних та ритмічних систем складок, зборок та буф Наступне завдання 

присвячено другому принципу «Zero-Waste», а саме моделюванню форми одягу 

із модульних елементів, коли шматок тканини розрізається на обрані елементи 

без відходів і всі ці елементи використовуються для створення форми костюму. 

Наприклад, створення форми моделі зі смужок тканини (Д. Б., рис. Б.4.46.-

Б.4.47.), костюм з геометричних модулів (Д. Б., рис. Б.4.48.-Б.4.49.). Абрис 
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модулів може бути однаковим, може відрізнятись за розмірами, бути різної 

геометричної форми. З’єднання таких текстильних модулів, в процесі 

формоутворення, може бути задіяно площинно (відтворення пілочок та спинки), 

в динамічній об’ємній формі (формування рукавів або декоративних вставок), а 

також в якості фактурного оздоблення.  

Свідоме створення одягу без відходів із різних модулів розвиває 

варіативність об’ємно-просторового мислення та сприяє розвитку 

конструктивно-критичного мислення, що веде до набуття необхідних навичок 

створювати безвідходну конструкцію. Другий модуль – це наступний етап 

освоєння технології «Zero-Waste». Слід зупинитися на такому принципі 

зазначеної технології, як розробка авторської конструкції одягу, що немає 

випадів і відходів. Авторську безвідходну конструкцію можливо отримати двома 

прийомами. Перший – це розробка унікальної конструкції, крій якої не буде мати 

випадів і вся тканина буде задіяна в формоутворенні одягу (Д. Б., рис. Б.4.50.-

Б.4.51.). Другий – це коли випади на розкладці крою будуть повністю задіяні в 

конструктивно-декоративному оздобленні форми одягу (кишені, коміри, 

декоративні елементи, фактурні рішення, тощо) (Д. Б., рис. Б.4.52.). Цим 

завданням завершується курс «Zero-Waste», в якому студенти набули нових 

навичок формоутворення одягу, як макетним методом так і графічним, 

познайомились з принципами формоутворення без відходів і продемонстрували 

придбаний досвід розробкою авторської моделі одягу без відходів, 

використовуючи один або декілька принципів «Zero-Waste» з відповідними 

засобами і прийомами (Д. Б., рис. В.4.50.-В.4.52.).  

 

Висновки до четвертого розділу 

 

1. Виявлено, що заснування ініціатив щодо поширення еко-інновацій та 

підписання різного роду документів про сталий розвиток незаперечно важливий 

аспект, але більшість українських компаній все ще не готові та не планують 
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найближчим часом проводити принципові зміни в дизайн-практиках.  

Встановлено, що в сучасній індустрії моди України сегмент еко-одягу є 

незначним та представлено такими дизайнерами і брендами, як Slowme, 

DevoHome, Зерно, Roussin, Litkovskaya, Golub Upcycled Denim Project, Reviclo By 

Markova, Klaptyk fashion, Preapoclo, RCR Khomenko, Postushna, Rehash, Natasha 

Fishchenko, Chereshnivska, Ksenia Schnaider, Bevza, Imagine, Atelier Handmade, 

NCYZIP, DZHUS, Roussin, Avoska, Urbanko, Ochis Coffee, Anumo, Re-Beau. 

Доведено, що українськими дизайнерами в постійному творчому пошуку 

переосмислюються та впроваджуються такі ж екологічні концепції, як і 

закордонними дизайнерами. Аналіз практичної діяльності українських 

дизайнерів (26 еко-брендів) виявив відмінну від іноземних дизайнерів 

рейтингову класифікацію еко-концепцій: на першому місці –  безвідходне 

формоутворення (65,3%); на другому – апсайклінг (57,6%); на третьому – одяг з 

еко-матеріалів та одяг з підвищеною цінністю (по 50% кожна); наступна – 

етичний одяг (34,6%); потім – ресайклінг (30,7%). Решта концепцій,  а саме, 

біорозкладаний одяг, модульний одяг, переосмислення традиційного 

формоутворення, використовування високо-коштовних матеріалів, дизайн одягу 

«поза часом» та одяг, що легко ремонтується мають поодинокі приклади в 

українській фешн-індустрії і менш поширені, ніж за кордоном (Д. А., табл. А.20).  

Виявлено, що вибір концепцій безвідходного формоутворення та 

апсайклінгу зумовлений широкою мережею магазинів «секонд-хенд» та великою 

кількістю незатребуваного або вживаного одягу. Також варто зазначити 

недостатність вибору високоякісного екологічного текстилю серед магазинів 

тканин, тому впровадження концепції використання екологічних матеріалів 

українськими еко-брендами зумовлено власним локальним виробництвом або 

налагодженими зв’язками зі світовими виробниками еко-матеріалів, що 

ускладнює поширення зазначеної концепції та створення біорозкладаного одягу. 

Визначено, чотири основні концепції діяльності українських еко-брендів: 

безвідходне формоутворення; впровадження концепцій апсайклінгу; 
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використання органічних матеріалів; використання вторинно перероблених 

тканин згідно концепцій ресайклінгу; проектування одягу з підвищеною 

ціннісністю. Ці напрямки діяльності якнайкраще розкривають філософію та 

сутність брендів та їх основний екологічний концепт. Варто наголосити, що 

більшість брендів мають виключно англомовний онлайн-сайт, що також свідчить 

неготовність українського населення до свідомої моделі споживання та 

підтримки екологічних ініціатив, тому українські дизайнери змушені 

орієнтуватись на європейських споживачів.  

2. Продемонстровано, яким чином екологізація дизайну одягу 

впроваджується в дизайн-освіту, на прикладі Харківської академії дизайну і 

мистецтв на освітній програмі «Дизайн одягу (взуття)». Розгляд курсових і 

дипломних проектів виявив зацікавленість студентів до таких концепцій дизайну 

екологічного одягу, як апсайклінг та безвідходне формоутворення. Це зумовлено 

тим, що для створення колекції одягу за визначеними концепціями потрібні 

мінімальні витрати на матеріали, що є найважливішим чинником для студентів. 

Зазначено, що дизайн одягу за такими концепціями сприяє розвитку об'ємно-

просторового мислення, навичкам формоутворення на манекені, пошуку нових 

конструкторсько-технологічних та фактурно-декоративних рішень з 

урахуванням екологічних вимог до проектування.    

Запропоновано «робочий зошит» для розробки колекції одягу за 

концепцією апсайклінг, в якому пропонується алгоритм створення колекції з 

зазначенням усіх послідовних етапів, з необхідними рекомендаціями, що стануть 

в нагоді для студентів , які опановують професію дизайнера одягу.  

3. Зазначено, що розроблений авторський курс «Zero-Waste» допомагає 

майбутнім дизайнерам виконати пошук варіативного використання надлишку 

тканини, а саме: переформовування зайвих частин матеріалу в функціональні 

елементи одягу, або створення з залишків фактурного рішення форми; пошук 

засобів створення макету костюма без відходів, враховуючи об'ємні особливості 

фігури. В такому процесі важливо використовувати методи аналогії, асоціації, 
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комбінаторного групування. Варіативність творчих пропозицій при цьому 

значно збільшується за рахунок використання прийомів комбінування: 

перегрупування елементів, ритмізації модулів, перевороту елементів, 

накладання, тощо. Означене вище в процесі виконання всього курсу створює 

умови для поліпшення і поглиблення знань студентів при вирішенні 

формоутворення одягу, його конструювання та моделювання. При виконанні 

практико-орієнтованих завдань на основі методу вільних асоціацій та методу 

деконструкції формуються такі компетентності, як: об'ємно-просторове 

мислення, вміння узагальненого уявлення складної форми тіла людини у вигляді 

простих геометричних фігур, вміння передбачати розгортку об'ємної форми, 

варіативність прийомів створення тієї чи іншої форми костюму, придбання 

навичок ефективних дій роботи з зайвою частиною матеріалу в якості 

композиційного «акценту». 

Авторський курс «Zero-Waste» доповнено методичним робочим зошитом з 

рекомендаціями до виконання вправ і створення авторської моделі одягу за 

концепцією безвідходного формоутворення. Виокремлені наступні прийоми за 

принципом створення унікального безвідходного формоутворення: 

моделювання засобом драпірування; модульне моделювання та конструктивне 

моделювання. Зазначено, що першочерговою метою курсу «Zero-Waste» є 

використання повного простору тканини у відповідності до найважливішого 

принципу еко-дизайну – утилізації відходів від виробництва одягу. 

 

Основні результати цього розділу дисертації апробовано у доповідях [31, 

32], опубліковано в статті [246]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  

 

1. Вперше проведено комплексний системний аналіз розвитку дизайну 

екологічного одягу в українському та світовому контекстах. Здійснено  

систематизацію розрізненого матеріалу, який стосується теоретичних засад 

екологічного дизайну за наступними напрямками: вивчення 

соціокультурологічного та історичного аспекту розвитку екологічного дизайну 

одягу (А. Глазачев, А. Лоуренс, О. Перфилова); формування комплексного 

підходу до гармонізації взаємодії природи і суспільства (В. Голобородько, 

А. Мінтон, Р. Роуз, А. Рубцов); дослідження становлення еко-дизайну в індустрії 

моди (К. Гілл, Дж. Ґордон); аналіз інновації в екологічному дизайні одягу 

(С. Захарова, Дж. Кампан, Л. Карлуччіо, М. Кошевська, Р. Лессо, А. Лоуренс). 

Проведений аналіз джерел викристалізував, що науковці розглядали екологічний 

дизайн одягу переважно фрагментарно, висвітлюючи окремі аспекти дизайну 

екологічного напряму. Опрацьовано низку іншомовних джерел, які послугували 

фундаментації дослідження, серед яких треба зазначити наукові дослідження 

наступних авторів: С. Браун, К.  Нінімеккі, Т. Ріссанена, Б. Рудофскі, 

К. Флетчер. Виявлено, що у сучасному мистецтвознавстві існує нестача 

загальних праць з системного аналізу феномену екологічного напряму в дизайні 

одягу, дослідження еко-інновацій та концепцій проектування еко-одягу. У 

зв’язку з цим обґрунтована актуальність дослідження генези, еволюції дизайну 

екологічного одягу, його принципів, засобів і концепцій. 

2. В результаті аналізу становлення і розвитку дизайну екологічного одягу, 

виявлено три основні етапи його формування. Перший етап – це зародження 

концепцій дизайну екологічного одягу наприкінці ІХХ - поч. ХХ ст., що мало 

віддзеркалення серед творчості прерафаелітів, в розробці «нормального одягу», 

одягу-конструктору (Г. Егера, В.Татліна), ергономічного одягу, в експериментах 

з косим кроєм та створення одягу з мінімальними відходами (М. Віонне), в 

розробці багатофункціонального та економічного одягу (О. Екстер, 
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Е. Міхахеллес), наданням інструкцій щодо «домашнього» апсайклінгу 

(Н. Ламанова) та обмеження необхідної кількості одягу (Л. Бейєр) 

(Д. А., табл. А.3.). Другий етап –  це формування концепцій екологічного руху в 

1960-1970 роках, що було безпосередньо пов'язано з появою синтетичних 

матеріалів, знеціненням одягу та розширенням «швидкої моди», коли екологічна 

свідомість була пробуджена та стимульована основоположними публікаціями 

«Мовчазна весна» Р. Карсон та  «Проектування для реального світу» В. Папанек, 

що розкрили проблематику серйозності та масштабності наслідків світового 

забруднення, пов'язаного з модною індустрією (З. Родс, «WoolMark») 

(Д. А., табл. А.4.). Третій етап – це період 1980-1990 років, для якого характерна 

зміна вектору на пошуки реалізації ринку екологічно чистих товарів, 

зосередження на зниженні впливу поточних продуктів на навколишнє 

середовище, забезпечення мінімізації відходів; безвідходне виробництво 

(К. Гемннет, Patagonia) (Д. А., табл. А.5.). 

Зазначено, що на початку ХХІ ст. відбулось переосмислення екологічного 

руху і перехід до «сталого розвитку», до нового бачення розвитку дизайну і його 

складових – екологічної, соціальної та економічної «сталості». Визначено 

чинники, які впливали на розвиток еко-дизайну: по-перше, основний принцип 

екологічного дизайну – раціональне використання природних ресурсів і стійкий 

розвиток суспільства. Даний принцип історично був загальнопоширеним і 

здійснювався більшістю населення через необхідність, бо одяг був дорогим і 

його носили поки витримувала тканина, перешиваючи в інший одяг або 

модифікуючи його. По-друге, – активний розвиток масового виробництва одягу 

призвів до суспільства споживання, що у свою чергу спровокувало глобальні 

екологічні проблеми, які стали стимулом для активного пошуку екологічних 

інновацій в дизайні одягу. По-третє, відповідно до темпів росту «швидкої» моди 

на початку ХХІ століття, з’явилась велика кількість брендів, які виготовляють 

одяг на екологічних засадах, маркуючи його «екологічною» етикеткою і це 

сприяє розвитку бренду та насиченням ринку моди одягом, виготовленим у 
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відповідності до принципу екологічності, що сприяє виховуванню екологічної 

свідомості споживача. 

3. Визначено особливості концептуальних підходів та принципів в дизайні 

еко-одягу, а саме: концептуальність, як забезпечення мінімізації відходів або 

безвідходного виробництва; можливість повторного вживання одягу, або 

текстилю з нього та безпечна утилізація; економічність як екологічна 

ефективність; функціональність, ергономічність або трансформативність одягу 

щодо способів його використання; інноваційність в створенні одягу замкненого 

циклу засобом «ресайклінгу»; інноваційні засоби текстильної промисловості та 

концепцій виробництва (включаючи біо-інновації); соціальна доцільність як 

екологічна відповідальність, що враховує використання продукту, його 

подальшу переробку або утилізацію. 

Вперше визначені функції екологічного дизайну одягу, а саме: екологічна 

відповідальність, як найголовніша функція дизайну еко-одягу, що забезпечує 

відповідність еко-сертифікації за екологічними світовими нормами і несе 

відповідальність не тільки за екологічність виготовлення еко-колекцій, а й за 

майбутнє виробів і можливість спричинення ними негативних екологічних 

наслідків; економічно-соціальна, яка визначає особливі вимоги до ефективності 

і економічності технологій виготовлення дизайн-продуктів, їх експлуатації і 

утилізації; комплексна та послідовна визначають комплексний підхід щодо 

вирішення екологічних проблем і свідому організацію екологічності всіх етапів 

виробництва, споживання та етапи повторного вживання і утилізації; 

інноваційна функція відповідає за впровадження нових еко-інновацій та 

постійний пошук нових екологічних концепцій, спираючись на екологічну 

ситуацію сьогодення, прогнозуючи майбутнє становище і постійно адаптуючись 

згідно міждисциплінарного розвитку та інновацій; еко-свідомість, функція, що 

має в собі ряд незаперечних фактів переконливості екологічного створення 

одягу; функція збереження природних ресурсів забезпечує енергозберігаючі 

технології, утилізацію та вторинне використання матеріалів, зниження енерго- і 



171 
 
матеріалоємність виробництва, його негативний вплив на природу; естетична 

задовольняє естетичні потреби людини, відповідає сучасним трендам та 

актуальному попиту; ергономічна функція забезпечує зручність, практичність, 

безпечність при використанні та нешкідливість до здоров'я людини. 

Відповідно функціям означено комплекс вимог до екологічного одягу. Це 

довговічність одягу, застосування еко-матеріалів, екологічна доцільність одягу, 

багатофункціональність та трансформативність одягу, техніко-конструктивна 

якість одягу,  мінімізація пакування, легкість очищення та ремонту, висока 

ефективність життєвого циклу одягу і безпечна утилізація. Дотримування таких 

еко-вимог сприятиме розробці одягу з переосмисленням ефективності життєвого 

циклу (одяг який можна ефективно утилізувати техніками повторного 

використання або вторинної переробки, рекультивації енергії або природного та 

екологічного компостування). 

4. Вперше проведено системний порівняльний аналіз практик екологічного 

виготовлення одягу (30 іноземних дизайнерів/брендів), які позиціонуються на 

виготовленні виключно екологічних колекцій. Серед них такі дизайнери як 

Д. Ванг, С. Ганн, E. Гарсія, М. Гоффман, Е. Крейн, С. Лі, Л. Лоудермілк, 

С. Маккартні, Г. Макквіллан, М. Маргієла, І. Міяке, К. Реберн, З. Родс,  Й. Тенг, 

С. Фаізант, А. Чанін, С. Чауган та еко-бренди Organic, Patagonia, EcoAlf, KM/A, 

Raggedy, Trashed Couture, COS, From Somewhere, XULY.Bët, Noir. Узагальнено 

відомості щодо екологічного виготовлення одягу та здійснено класифікацію за 

концепцією, функцією, використанням матеріалу, формоутворенням, 

композиційними прийомами, впровадження інноваційних технологій 

(Д. А., табл. А.17.). 

Виявлені шість найбільш поширених еко-концепцій серед світових 

дизайнерів і відомих виробників одягу. Перша – це концепція використання 

виключно екологічних матеріалів та швидко поновлювальних ресурсів (COS, 

Organic). Друга – безвідходне формоутворення: дизайн одягу з урахуванням 

економії, ефективності використання матеріалів та створення унікальної 
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конструкції з усуненням текстильних відходів (К. Фернандес, Г. Макквіллан). 

Третя – переосмислення традиційного формоутворення: адаптування 

конструкції побудови традиційного одягу (народного) і винайдення новітніх 

прийомів створення сучасного одягу за мотивами народного вбрання (З.  Родс, 

Е. Крейн). Четверта концепція – це створення етичного одягу: це свідомий 

дизайн одягу сповільненої моди з матеріалів, які не містять «жорстокості» 

(Pangaia, С. Маккартні). П'ята концепція –  апсайклінг: повторне використання 

вживаного одягу (продукту) в створені нового, переосмислення текстильних 

відходів, змінення первісної функції продукту в дизайні нового одягу 

(From Somewhere, К. Шнайдер). Шоста концепція – ресайклінг: вторинна 

переробка сировини з метою створення нового одягу з перероблених екологічних 

матеріалів (Gucci, Imagine) (Д. А., табл. А.19.).  

Окреслено ряд прийомів і засобів, що притаманні дизайну екологічного 

одягу, такі як: асиметричний крій або симетричний конструктивний устрій 

(Д. Робертс, З. Родс); формостійкість через грубість матеріалу (КМ/А) або 

нівелювання форми через пластичність матеріалу (Organic); гіперболізація 

фігури людини або плечового поясу (Noir, М. Гофман), динамічна об’ємно-

просторова форма через надлишки матеріалу або фактурного 

наповнення(С. Ганн, Trashed Couture, Д. Ванг); баготошаровість одягу (М. Лю, 

Г. Макквіллан); контрастне членування форми декоративного характеру за 

рахунок використання технік печворку і квілтінгу (XULY.Bet, Raggedy). 

5. Розглянуто стан впровадження інноваційних технологій в дизайні еко-

одягу. Доведено, що інновації мають важливе значення в екологізації в цілому, 

сприяють розвитку дизайну екологічного одягу і ефективній трансформації 

«швидкої» моди в «послідовну». Зазначено, що використання інноваційних 

засобів в процесі проектування є основоположним концептуальним принципом 

свідомої та екологічної ефективності одягу, а системний підхід використання 

інновацій в дизайн-процесі є найактуальніший та найважливіший інструмент 
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розвитку стійкості моди шляхом встановлення траєкторії, необхідної для 

загальногалузевих перетворень. 

Проведений аналіз науково-методологічних передумов виникнення теорій 

еко-інновацій і практичного досвіду впроваджень в дизайні одягу, виявив 

найбільш поширені сучасні інновації в дизайні одягу. По-перше, це біо-

матеріали: «Шкіра без жертв»  (О. Кеттс, І. Зурр), «Фрумат»  (Д. Крюгер), 

«Мило» (Adidas Originals, С. Маккартні), «Деметра» (Gucci), «Оrange fiber» 

(С. Феррагамо) та інші. Всі наведені вище інноваційні матеріали абсолютно 

екологічні, антибактеріальні, надзвичайно довговічні і мають необмежені 

властивості щодо проектування одягу, і економічні у виробництві. 

По-друге, це біомімікрічне проектування, застосування «розумного» одягу 

на основі інноваційних матеріалів, які мають особливі властивості  затримування 

повітря поруч зі шкірою людини, відведення вологи від тіла і запобігання 

потраплянню зовнішньої вологи та ін. (Páramo). 

По-третє, це біо-технологічне проектування, яке передбачає чисті 

екологічні процеси, економію часу виробництва та інші переваги з якості та 

характеристик одягу, спрямовані на використання поновлюваних ресурсів, а 

також на застосування екологічних технологій з низьким споживанням енергії та 

екологічно прийнятними процесами (досвід дизайнерки С. Лі, яка 

переусвідомила процес дизайну одягу з традиційного на «біотворчий»). 

Означено новий напрям дизайну еко-одягу з використанням біологічних 

систем, а саме: біоміметика – дизайн, заснований на імітації та наслідуванні 

живої природної форми; біомімікрія – вивчення конкретних організмів, їх 

поведінки, форми, кольору, поведінкове моделювання яких, допомагає відкрити 

органічну та сприятливу модель для людини; біо-дизайн – знаходження і 

використання елементів або образів живої природи для створення 

психологічного та естетичного комфорту людини;  біоморфологія – 

наслідування біоморфних форм для створення дизайну та зовнішнього вигляду 

предметів. Поєднання використання інноваційних матеріалів та екологічних 
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концепцій еко-дизайну можуть стати перспективною тенденцією подальшого 

розвитку інноваційного еко-одягу. 

6. Розглянуто стан впровадження еко-інновацій українськими дизайнерами 

одягу. Встановлено, що в сучасній фешн-індустрії України сегмент еко-одягу є 

незначним та представляється такими дизайнерами і брендами, як Slowme, 

DevoHome, Зерно, Roussin, Litkovskaya, Golub Upcycled Denim Project, Reviclo By 

Markova, Klaptyk fashion, Preapoclo, RCR Khomenko, Postushna, Rehash, Natasha 

Fishchenko, Chereshnivska, Ksenia Schnaider, Bevza, Imagine, Atelier Handmade, 

NCYZIP, DZHUS, Roussin, Avoska, Urbanko, Ochis Coffee, Anumo, Re-Beau. В 

процесі аналізу стану вітчизняного проектування екологічного одягу було 

розглянуто 26 еко-брендів. 

Виявлено, що вітчизняні дизайнери застосовують такі ж самі концепції, що 

і закордонні, але їх рейтинг за використанням інший. Виявлено чотири основні 

концепції вітчизняного дизайну екологічного одягу. Перша: безвідходне 

формоутворення (І. Василенко, Я. Голуб, С. Русинович). Для цієї концепції є 

характерним: прямолінійний крій в основі формоутворення, спокійна кольорова 

гама, симетричний конструктивний устрій, підкреслення конструктивного 

членування одягу, тощо). Друга за популярністю використання – концепція 

апсайклінгу (В Карман, І. Павлічук, А. Соболєв). Характерним є аплікативність 

заповнення форми і застосування технологій печворку і квілтінгу. На третьому 

місці концепції проектування одягу з еко-матеріалів і підвищеної цінності 

(Зерно, Я. Хоменко, К. Шнайдер). 

Зазначено, що найчастіше вітчизняні дизайнери поєднують в своїх 

проектах такі взаємодоповнюючі концепції як: апсайклінг, безвідходне 

формоутворення і еко-матеріали. Також, характерним є використання таких 

художніх засобів, як: одноколірна гама або контрастні кольорові поєднання в 

одязі; фактурне оздоблення та контрастне поєднання фактур; додаткові 

декоративні накладні елементи, кишені; застосування техніки вибійки та 

традиційної української вишивки; підкреслення конструктивних ліній; 



175 
 
використання авторського принту та Зорових ілюзій, за рахунок нашивання 

різних «клаптиків» контрастних відтінків; багатошаровість; декорування 

основної форми залишками тканини та інше. 

7. На основі проведеного дослідження можна говорити про те, що сучасне 

розуміння еко-дизайну повинно включати в себе гармонізацію людини і 

природи, оптимізацію навколишнього середовища засобами дизайну. Розроблені 

класифікації концепцій дизайну екологічного одягу світових і вітчизняних 

дизайнерів одягу демонструють можливість інтеграції екологічних концепцій в 

фешн-індустрію як України, так і світової для подальшої трансформації 

«швидкої» моди в «послідовну», що буде сприяти розповсюдженню загальної 

концепції «сталого розвитку». Подальші дослідження мають уточнити 

взаємозв’язки щодо ефективності розвитку дизайну еко- одягу та впровадження 

еко-інновацій в проектній діяльності. 

 

  



176 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

1. Агаджанян І. С., Артеменко М. П . Деконструкція як засіб інновацій в модній 

індустрії. Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених. «Молодь - науці і виробництву – 2020 : Інноваційні 

технології легкої промисловості». 2020. С. 99. 

2. Альбом Искусство в быту: 36 таблиц. Общая художественная редакция 

Я. А. Тугендхольда : Приложение к журналу «Красная Нива». Москва : 

Издание «Известий ЦИК СССР и ВЦИК», 1925. 39 с.: ил. 

3. Анисимова А. Э., Ракитов А. И. Образование, наука, социальная реальность. 

Sociology of Science & Technology. 2015. № 4. T. 6. C. 89‒94. 

4. Архипова T. Н. Современные материалы экодизайна. Внедрение результатов 

инновационных разработок: проблемы и перспективы. Cборник статей 

Международной научно-практической конференции: в 3 частях. 2017. 

C. 172-173. 

5. Афонина К. А., Шишкова Г. Ю., Кошелева А. А. Экоматериалы в 

промышленном дизайне. Тула : Изд-во Тульского гос. ун-та, 2013. C. 6. 

6. Бакалінська Х. Г., Колосніченко М. В. Застосування поняття еко-тренд при 

проектуванні сучасного одягу. Міжнародна науково-практична конференція 

Актуальні проблеми сучасного дизайну. 2018. С. 300‒302. 

7. Бейлах О. Д. Особливості екологічного дизайну в проекній практиці 

дизайнерів 1960-70-х років ХХ століття. Збірник наукових трудів SWorld. 

Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві 

та освіті 2013. 2013. № 2 (39). С. 8–13. 

8. Бейлах О. Д. Особливості екологічного дизайну в проекній практиці 

дизайнерів 1960-70-х років хх століття. Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції. Мистецтвознавство, архітектура, будівництво. 

Теорія і історія культури. 2013. 10 c. 

9. Бистрякова В. Н., Осадча А. М., Гула Є. П. Розвиток дизайну в Україні . 

Актуальні питання культурології. 2016. Вип. 16. С. 200‒206.  



177 
 

10. Близнюк M. М. Екологічний напрям дизайнерської творчості. Матеріали І 

Міжнародної науково-практичної конференції 8–10 квітня. Херсон, 2015. 

C. 89‒91.  

11. Близнюк М. Екологічний дизайн: теоретичні основи, принципи, освітня 

складова. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2017. Вип. 33. 

С. 141‒153.  

12. Бойчук О. В. Екологічний дизайн : пріоритети, думки, особистості. 

Особистість митця в культурі : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. 

Херсон, 20‒23 квітня 2016 р. Херсон, 2016. С. 14‒19. 

13. Бондаренко І. В. Екологічний підхід у проектуванні середовища: вимоги та 

переваги використання модульних об'єктів. Вісник Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв. 2011. № 4. С. 8‒10. 

14. Борисова Т. М. Напрями популяризації апсайклінгу в різних сферах дизайну. 

«Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну». 

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (5‒6 листопада 

2018 р.), ХНТУ / за ред. Якимчук О.В.. Херсон : ХНТУ, 2018. С. 292‒294. 

15. Бородченко Н. В.  Концептуальные подходы формирования дизайна среды в 

контексте развития современных научных направлений. Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство  2013. № 2. С. 163‒169.  

16. Будникова О. В., Диева О. Н. Экологические тенденции в дизайне костюма. 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и 

технологии. 2014. № 2. С. 60‒69. 

17. Быстрова Т. Ю. Направления и проблемы развития «устойчивого» дизайна. 

Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2012. № 1. C. 96‒99. 

18. Быстрова Т. Ю. Эстетический компонент в устойчивом дизайне 2000-х гг. 

Человек в мире культуры. 2012. № 1. C. 35‒44. 

19. Бычков В. В. Эстетика: учебник. М.: КНОРУС, 2012. 528 с. 



178 
 

20. Варавa А. Mонографія “Крос-державне дослідження модної індустрії та його 

застосування до країн Східної Європи на прикладі України”, Україна. 2018. 

URL: https://ucf.in.ua/storage/docs/06122018 (дата звернення: 19.09.2021). 

21. Васильева T. С. Влияние новых технологийна формообразование в дизайне 

одежды (на примере светодизайна костюма) : автореф. дис.  Васильевой T. С. 

д–ра наук: 17.00.06/ВАК РФ., 2011. 210 c. 

22. Васіна О. В. Дизайн-мислення в контексті екологічної парадигми. Вісник 

ХДАДМ. 2016. № 6. С. 4‒8. 

23. Винокурова Д. Ю. Использование инноваций в решении экологических 

проблем. Международный журнал социальных и гуманитарных наук.  2016. 

Т. 8. №1. С. 299‒301. 

24. Гардабхадзе І. А. Інновації у фешндизайні: оцінка, управління, ефективність. 

Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2014. № 6. -19.  

25. Гардабхадзе І. А. Оптимізація процесів пошуку інноваційних рішень у 

практиці художнього проектування сучасного костюма. Вісник КНУКіМ : 

Cерія «Мистецтвознавство». 2013. № 29. С. 38‒45. 

26. Гахова А. Ю, Єременко І. І. Апсайклінг: концепції вторинної переробки. 

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць 

молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка. Дрогобич, 2021. № 42 (1). С. 66‒73. 

27. Гахова А. Ю, Єременко І. І. Архетипи в еко-дизайні костюму. Актуальні 

питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. Дрогобич, 2021. № 41 (1). С. 75‒86. 

28. Гахова А. Ю. Розвиток інноваційних технологій у виробництві екологічних 

тканин. Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу : 

матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 11‒13 вер. 2019 р. Херсон, 

2019. С. 235–237. 



179 
 

29. Гахова А. Ю., Єременко І. І. Вплив екологічних проблем на задачі дизайну 

одягу. An integrated approach to science modernization: methods, models and 

multidisciplinarity : матеріали IІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Відень, 24 

вересня 2021 р. Відень/Вінниця, 2021. С. 465‒467. 

30. Гахова А. Ю., Єременко І. І. Генезіс формування інновацій в еко-дизайні 

одягу. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: 

Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» : матеріали II міжнар. наук.-практ. 

конф., м. Оксфорд, 28 травня 2021 р. Оксфорд-Вінниця, 2021. № 2 С. 198-200. 

31. Гахова А. Ю., Єременко І. І. Практика впровадження еко-напряму в 

Харьківській школі дизайну одягу. Modern science: concepts, theories and 

methods of basic and applied research : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., 

м. Відень, 25 червня 2021 р. Відень/Вінниця, 2021. С. 440‒442. 

32. Гахова А. Ю., Єременко І. І. Практичний досвід використання інноваційних 

технологій в дизайні одягу. Актуальні проблеми сучасної науки та освіти : 

матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 10‒11 червня 2021 р. Львів, 

2021. С. 26‒28. 

33. Гахова А. Ю., Єременко І. І. Практичні концепції вторинної переробки на 

прикладі дизайн-робіт Мартіна Маргієли та Ламін Куяте. Наука сьогодення: 

від досліджень до стратегічних рішень : матеріали IІ міжнар. студ. наук. 

конф., м. Умань, 24 вересня 2021 р. Умань, 2021. С. 153‒154. 

34. Герасимова Д. В. Возможности дизайна одежды, как средство сохранения 

окружающей среды. Молодежь и наука: сб. мат. IХ Всер.науч.-техн. 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 2013. 4c. 

URL: https://core.ac.uk/display/38641578?utm_source=pdf&utm_medium=banne

r&utm_campaign=pdf-decoration-v1 (дaта звернення: 15.06.2021). 

35. Гервас О. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

основам екодизайну. Збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 2012. Вип. 2. С. 49‒55. 



180 
 

36. Гладун О. Дизайн як формотворчий чинник у сучасній системі синтезу 

мистецтв. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2007. 

№ 4. С. 3‒13. 

37. Глазачева А. О., Перфилова О. Е. Экологический дизайн: инструменты и 

критерии проектирования глобального социокультурного пространства. 

Вестник МГГУ им. М. А. Шолохова. Социально-экологические технологии. 

2012. № 1. С. 27‒37. 

38. Гнатюк Л. Роль та місце Trash-напряму у дизайні. Теорія та практика дизайну. 

Збірник наукових праць. 2013. №. 4. C. 34–40. 

39. Голобородько В. М., Рубцов А. Л., Свірко В. О. Екологічний дизайн: 

передумови становлення і розвитку в Україні. Теорія та практика дизайну. 

2016. Вип. 9. С. 29‒46.  

40. Голобородько В. М., Рубцов А. Л., Чемакіна О. В. Формування знакових 

інформаційних систем методами екологічного дизайну. Теорія і практика 

дизайну. Збірник наукових праць. Технічна естетика. 2017. № 13. C. 90-104. 

41. Горохова Н. С. Два полюса экологической моды. Материалы международной 

научно-практической конференции обучающихся «Молодежь в науке и 

творчестве» 22 апреля 2015 г. Сборник научных статей. 2015. Ч. 1. C. 122-124. 

42. Горячева Е. А., Клименко И. А. Дизайн как искусство создания визуальной 

среды в экологии личности. Гуманитарий Юга России. 2017. Т 6. № 3. 

С. 129-144. 

43. Гула Є. П., Бистрякова В. Н., Осадча А. М.. Урбанізація в дизайні. 

Мистецтвознавчі записки. 2018. Вип. 33. С. 127‒134. 

44. Гуляева Н. И. Проблемы экодизайна костюма и способы их решения. 

Mатериалы XVII межвуз. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов (Омск, 

22–23 мая 2019 г.), ОмГТУ. Омск. 2019. C. 33‒38. 

45. Гусейнов Г. М., Ермилова В. В., Ермилова Д. Ю. и др. Композиция костюма : 

Учеб. пособие для студентов вузов: Академия, 2003. 432 c. 



181 
 

46. Давиденко І. В., Чоні П. В. Дослідження принципів використання вторинних 

текстильних матеріалів в проектуванні сучасного костюма. Технології та 

дизайн. 2017. № 2. 11 c. 

47. Даниленко В. Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної 

культури ХХ століття (національний та глобалізаційний аспекти) : дис. ... д-

ра. мистецтвознавства : 05.01.03. Львівська національна академія мистецтв., 

2006. 397 c. 

48. Данилова О. Н. Природные и экологические основания дизайна как 

репрезентации взаимосвязи культурного наследия и проектного 

формообразования костюма. Территория новых возможностей. Вестник 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 

2017. Т. 9. № 1. С. 200‒219. 

49. Данилова О. Н. Циклическая парадигма в исследовании представлений о 

коэволюции этно- и экодизайна костюма. Территория новых возможностей. 

Вестник Владивостокского государственного университета экономики и 

сервиса. 2019. Т. 11. № 2. С. 150–160. 

50. Дмитриева Л. М., Пендикова И. Г. Основные проблемы концептуализации 

дизайна. МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. 2009. Вип. 6. 

С. 93-102. 

51. Дуляницька Л. П. Трикотаж як засіб екодизайну. Вісник Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв. 2015. № 7. С. 20–27. 

52. Егорова Н. И., Митякова О. И. Экологические инновации и устойчивое 

развитие. Труды Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева. 2015. № 3 (110). С. 299‒305. 

53. Еко Форум - 2020. Торгово-Промислова Палата України. 2020. 

URL: https://ucci.org.ua/press-center/regional-chambers-news/eko-forum-2020-

bilshe-10lokatsii-u-vts-kozak-palats-onlain-zi-svitom (дата звернення: 

13.11.2020). 



182 
 

54. Ермилова Д. Ю.  История домов моды : учебное пособие для вузов. 3-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 443 с.  

55. Єременко І. І. Екологічні орієнтації дизайну костюма. Вісник ХДАДМ. 2012. 

№ 8. С. 8‒11. 

56. Єременко І. І., Гахова А. Ю. Аналіз сучасних тенденцій фешн індустрії в 

період пандемічної кризи. World science: problems, prospects and innovations : 

матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м. Торонто, 24‒26 березня 2021 р. 

Торонто, 2021. С. 339–342. 

57. Єременко І. І., Гахова А. Ю. Принципи Zero-Waste в практичній діяльності 

дизайнерів (на прикладі модної індустрії). Актуальні питання гуманітарних 

наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2021. 

№ 35 (2). С. 16‒25. 

58. Єременко І. І., Гахова А. Ю. Тенденції сталої моди в дизайні одягу //  

Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти : матеріали ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 10‒11 квітня 2021 р. Львів, 2021. № 1. 

С. 24‒26. 

59. Журба О. І. Екологізація як сучасна філософія проектування одягу. Вісник 

КНУКіМ. 2010. C. 73‒77. 

60. Заболоцкая З. М. Использование традиций народной одежды якутов в 

экодизайне современного костюма: автореф. дис. ... д–ра искусств. наук : 

17.00.06/ВАК РФ., 2010. 221 с. 

61. Завгородня В. І. Екодизайн як новий підхід до проектування: розвиток та 

проблеми. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Cучасна мистецька освіта: досвід, 

проблеми та перспективи» 20 квітня 2018 року. C. 54‒56. 

62. Загвойська Л. Д. Концептуалізація еко-інновацій у контексті сучасного 

екологоекономічного дискурсу. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2014. № 19 

(2/5). С. 17‒20. 



183 
 

63. Заколябіна Я. І. Продукти утилізації як об’єкти екодизайну. Вісник Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв. 2010. № 4. С. 13‒15. 

64. Захарова І. С. Екодизайн як засіб вирішення екологічних проблем та 

повернення до національних традицій. Технічна естетика та дизайн. 2012. 

URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Fly/article/view/2774/0 (дата звернення: 

15.06.2021). 

65. Захарова С. О. Дизайн як культурний феномен: теоретико-методологічний 

аналіз. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 

2010. Вип. 42. С. 80–88. 

66. Звенігородський Д. Л. Екодизайн та його коефіцієнт корисної дії. Вісник 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2009. № 6. С. 45‒51. 

67. Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України. Том 

№ 3. Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів (проект від. 

19.10.2011). Київ : Фенікс, 2011. 76 с. 

68. Казанцева А. Н. Эко-инновации, как инструмент перехода к устойчивому 

развитию. Известия Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. 2015. № 4. C. 86‒90. 

69. Калитиевская М. А., Колесникова Е. В. Актуальные вопросы «экологического 

дизайна» на примере легкой промышленности китая. Агентство 

перспективных научных исследований (апни) актуальные проблемы 

социально-гуманитарных наук сборник научных трудов по материалам 

международной научно-практической конференции г. Белгород, 30 ноября 

2017 г. В шести частях, Часть VI. Белгород 2017. C. 76‒78. 

70. Камерилова Г. С., Демидова Н. Н. Теоретические аспекты экодизайна 

урбанизированной среды.  Современные проблемы науки и образования. 2014. 

№ 3. 8 c. 

71. Кардаш О. В., Рубцов А. Л., Свірко В. О., Церковна О. Г. Екологічне дизайн-

проектування та якість життя.  Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування. 2016. Вип. 46. С. 63‒73. 



184 
 

72. Кардаш О. В., Свірко В. О., Бойчук О. В, Голобородько В. М.. Дизайнерська 

діяльність: екологічне проектування. Науково-методичне видання. 

Київ:УкрНДІ ДЕ, 2016. 196 с. 

73. Карпіщенко Т. О. Економічний механізм інновацій екологічної 

спрямованості : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.08.01. Суми, 2000. 20 с. 

74. Килошенко М. И. Психология моды. Учебное пособие. Питер, 2014 г. 320 с. 

75. Кобилько А. О. Тенденції використання органічних і неорганічних матеріалів 

в сучасному дизайні концептуального костюму (магіст. робота). Харківська 

державна академія дизайну і мистецтв. Харків, Україна. 2016. 

76. Коваленко Д. М. Апсайклинг: концепция «общества сознательного 

потребления». Наука через призму времени. 2017. № 5. С. 124‒128.  

77. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория : учебное пособие для 

студентов архитектурных и дизайнерских специальностей. Омега-Л, 

2008. 224с. 

78. Козлова Т. В., Рытвинская Л. Б., Тимашева 3. Н. Моделирование и 

художественное оформление женской и детской одежды. Легпромбытиздат, 

1990. 319 c. 

79. Койнова, Н. В. Экологический дизайн Луиджи Колани. Академический 

вестник УралНИИпроект РААСН. 2012. № 2. С. 93‒97. 

80. Кондратьева К. А. Дизайн и экология культуры. М.: МГХПУ им. Строганова, 

2000. 105 с. 

81. Косяк І. В., Дьолог О. Інноваційні технології в сучасних матеріалах та дизайні 

одягу. Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і 

технологічної освіти. 2017. T3, № 11. C. 118‒121. 

82. Краснюк Л. В., Матрофайло М. В., Троян О. М. Проектування авторської 

колекції жіночого одягу в еко-стилі із використанням оздоблення в техніці 

вибійки. Art and Design. 2018. № 3. С. 96‒106.  



185 
 

83. Кротова Т. Ф., Давіденко І. В. Перспективи апсайклінгу автентичного 

текстилю в дизайні. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну». 2018. C. 223‒226. 

84. Кузнецов Л. В. Экологическое обеспечение проектирования объектов 

средового дизайна: автореф. дис. ... д–ра техн. наук : 17.00.06/СПГУТД., 2010. 

158 с. 

85. Кулишова Е. Перспективы развития дизайна: экологический аспект. Вісник 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2007. № 10. С. 46‒50. 

86. Куратнік T., Скубій A. Визначення апсайклінгу як сучасного напряму 

екодизайну. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції «Дизайн-освіта: проблеми та перспективи. 2018. C. 123‒132. 

87. Курняк Л. М. Формування екологічної культури студентської молоді в умовах 

системних трансформацій в сучасній Україні: aвтореф. дис. ... канд. філософ. 

наук: 09.00.10/Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, 2007. 19 с.  

88. Курочкин В. А. Экологические приемы формообразования в дизайне. Ар- 

хитектон: известия вузов. № 41. C. 206‒214. 

89. Курьерова Г. Г. Экологическая ориентация в современной проектной культуре 

Западной Европы. Социально-культурные проблемы образа жизни и 

предметной среды. Труды ВНИИТЭ. В. 52. 1987. C. 85‒99. 

90. Лагода О. М. Стилістика бохо як актуальний напрям сучасної моди. Теорія та 

практика дизайну. Мистецтвознавство. № 7. 2015. С. 125‒133. 

91. Лакуша Н. М. Ідея сталого розвитку в контексті екологічних проблем 

(соціально-культурний та праксеологічний аспекти): автореф. дис. ... канд. 

філос. наук: 09.00.03/АПН України., 2005. 18 с.  

92. Ліпич І. І. Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу: 

автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03. Київський національний ун-т. ім. 

Тараса Шевченка., 2008. 18 с. 

93. Луговский А. Ф. Техническая составляющая в формировании проектного 

образа в экодизайне. Искусство и культура. 2015. № 4. С. 22‒26. 



186 
 

94. Маслюківська А. О. Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: від класичного 

визначення поняття «інновація» до сучасного розуміння інноваційних ідей. 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія 

«Економіка». Київ, 2013. № 145. С. 59‒61. 

95. Медведев В. Ю. Дизайн в системе предметного мира культуры. Вестник 

СПГУТД 2 (17). 2009. C. 75–83. 

96. Михайлов С. М., Кулеева Л. М. Основы дизайна: Учебник для специальности 

2902.00 «Дизайн архитектурной среды». Казань: «Новое Знание», 1999. 240 с. 

97. Мусіна Л. А. Еко-інновації як шлях до зеленої модернізації економіки: 

міжнародний досвід і перспективи України. Науково-технічна інформація. 

2015. № 2. C. 26‒34. 

98. Мусіна Л. А. Інновації та технології для розвитку зеленої ресурсоефективної 

економіки України : монографія. Київ : УкрІНТЕІ, 2017. 138 с. 

99. Мухлинкина Ю. В. Этничная идентичность в эпоху глобализации. Научные 

ведомости Белгородского государственного университета. Философия. 

Социология. Право. 2008. Т. 8. № 4. С. 233–244.  

100. Нефедова Н. И. Определение техник безотходного кроя на основе анализа 

практики дизайнеров конца XX – начала XXI века. Вестник Гуманитарного 

университета. 2014. № 2. С. 68‒76. 

101. Никоненко Т. М. Естетична концепція екодизайну. Проблеми розвитку 

міського середовища. 2012. Вип. 7. С. 170‒176. 

102. Ніколаєва Т. В., Чупріна Н. В. Основи теорії формоутворення костюма: 

навч.посібник. К.: КНУТД, 2004. 156 с. 

103. Орлова О. О. Екологічний фактор формоутворення в дизайні: автореф. дис. … 

канд. мистец.: 05.01.03/ХДАДМ., 2003. 21 с.  

104. Осадча А. М..Удосконалення дизайн-проектування одягу. Народознавчі 

зошити. 2018. № 3 (141). С. 731–737. 

105. Пакард B. «Виробники відходів». URL: https://uk.savpj.org/vance-packards-

waste-makers-late-4853622-15747 (дата звернення: 15.09.2021). 



187 
 

106. Панкина М. В. Роль дизайна в контексте экологической проблематики и 

устойчивого развития. Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. 2015. № 3 (53): в 3-х ч. Ч. II. C. 134‒137. 

107. Панкина М. В. Феномен экологического дизайна: культурологический анализ: 

автореф. дис. ... М. В. д–ра культуролог. наук: 24.00.01/ВАК РФ., 2016. 282 c. 

108. Панкина М. В., Захарова С. В. Приёмы экологического дизайна среды. 

Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. 9 c. 

109. Панкина М. В., Захарова С. В. Экологический дизайн как направление 

современного дизайна. Определение понятия. Современные проблемы науки 

и образования. 2013. № 4. 8 c. 

110. Пендикова И. Г. Стилистические особенности и основные этапы эволюции 

биодизайна как направления предметно-художественной деятельности 

человека. Омский научный вестник. 2004. № 1. C. 165‒169. 

111. Перфільєва Ю. Є., Чупріна Н. В., Пашковська Т. А., Смаженко В. С. Адаптація 

художніх засобів біоніки в нелінійній архітектурі та в дизайні сучасного 

костюма. Технології та дизайн. 2017. № 1. 12 c. 

112. Петушкова Г. И., Грекова Т. Н., Петушкова. Т. А. Концепции инжиниринга в 

дизайне костюма: психотипические особенности восприятия стилевых 

характеристик моды. Инжиниринговые технологии и дизайгн костюма. 

2019. C. 10‒19. 

113. Поліщук К. О. Інноваційні процеси в екологізації моди та дизайну одягу ХХІ 

століття. Проблеми та перспективи. Гілея: Філософські науки. 2018. № 139. 

С. 142‒147. 

114. Поліщук К. О. Тенденції розвитку еконапряму в сучасному дизайні одягу. 

Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні : зб. тез 

доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. Миколаїв : МФ КНУКіМ, 2018. Ч. 2. 

С. 126‒130.  



188 
 

115. Пригодін М. Д. Біонічний екодизайн і екологічні аспекти при проектуванні 

промислових виробів. Вісник Харківської державної академії дизайну і 

мистецтв : зб. наук. Праць. Харків : Вид-во ХДАДМ. 2011. № 1. С. 46‒48. 

116. Приходько І. В. Підходи до трактування сутності поняття «еко-інновації». 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Київ, 2018. № 2 (2). С. 45-49. 

117. Прусак В. Ф., Кордіяка І. Я.  Екологічний дизайн у вирішенні соціальної 

проблеми «відходів життєдіяльності людини». Вісник Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв. 2013. № 2. С. 46‒47.  

118. Пьянкова М. С. Потенциал развития минимализма в эстетике экодизайна. 

Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2011. № 2. С. 86‒90.  

119. Пястук О. В. Інноваційні технології в дизайні одягу. Матеріали IV 

міжнародної науково-практичної конференції (5‒9 листопада 2018 р.), 

ХНТУ / за ред. Якимчук О.В.Херсон: ХНТУ. 2018. № 1. 302 с. 

120. Рижова І. С. Становлення і розвиток дизайну як духовно-практичного 

феномена в інформаційно-культурному просторі. Гуманітарний вісник 

Запорізької державної інженерної академії. 2009. Вип. 36. С. 211‒224. 

121. Роговая О. Г. Экологическая деятельность как сфера проявления 

экологической компетентности. Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. Науки об образовании. 

2008. C. 36‒42. 

122. Розенсон И. А. Основы теории дизайна. С.-Петербург: Питер, 2007. 216 c. 

123. Романенко Н. Г., Бердник А. П.. Дизайн – проектування костюма. Інновації 

освіти. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2013. № 2. 

С. 104‒106. 

124. Руденко І. О., Давиденко І. В., Чуприна Н. В. Проблеми розвитку концепції 

upcycling в українській моді. Сучасні матеріали і технології виробництва 

виробів широкого вжитку та спеціального призначення. Художнє 

моделювання костюма. 2018. C. 366‒367. 



189 
 

125. Рунге В. Ф. История дизайна, науки и техники: Учеб. пособие. Издание в двух 

книгах. Книга 1. М.: Архи- тектура-С, 2006. 368 с.  

126. Рыбаченко С. А., Горнова М. И. Эко-дизайн. Соединение новых технологий и 

нетрадиционных художественных решений. Новые идеи нового века : матер. 

Двенадцатой межд. науч. конф. ФАД ТОГУ : в 1 т. Хабаровск: Изд-во 

Тихоокеан. Гос. Ун-та, 2012. 

127. Савчук О. Я., Яворська Н. П. Концептуальні підходи до уточнення поняття 

«Екоінновації». Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2012. № 22.4 

С. 106-113. 

128. Свірко В. О., Ашеров А. Т., Бойчук О. В., Голобородько В. М., Лавров Є. А., 

Ремізовський Л. В., Рубцов А. Л., Мигаль С. П. Словник з дизайну і 

ергономіки. Укр. НДІ дизайну та ергономіки, Спілка дизайнерів України. 2-гe 

вид., переробл. і доповн. К. : НТМТ; Х., 2009. 131 c.  

129. Свірко В. О., Бойчук О. В., Голобородько В. М., Рубцов А. Л., Кардаш О. В., 

Чемакіна О. В. Дизайнерська діяльність: Екологічне проектування : навч. 

Посіб.  Київ : УкрНДІ ДЕ, 2016. 196 с. 

130. Сергиенко О., Рон Х. Основы теории эко-эффективности. Монография. СПб.: 

СПбГУНиПТ, 2004. 223 с. 

131. Сидоренко Л. І. Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси. 

Навчальний посібник. Київ, 2002. 

132. Силко Є. Органічна єдність людини і природи як полісистемна сутність 

сучасних напрямків дизайну. Естетика і етика педагогічної дії. 2016. 

Вип. 13. С. 130‒140. 

133. Скляр А.В. Екологічне проектування в практиці дизайну одягу: магіст. 

робота. Харківська державна академія дизайну і мистецтв. Харків, Україна. 

2018. 

134. Словник української мови: в 11 тт. : Інститут мовознавства; за ред. І. К. 

Білодіда. Київ: Наукова думка, 1970‒1980 р. 



190 
 

135. Соловйов В. П. Енциклопедія Сучасної України: електронна версія / гол. 

редкол.: Дзюба І. М., Жуковський А. І., Железняк М. Г. та ін.; НАН України, 

НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. 

URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=35330 (дата звернення: 

13.11.2020). 

136. Сосницький Ю. О. Апробація екологічного чинника в дизайн-об'єктах 

міського середовища (на прикладі курсових і дипломних роботах студентів 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв). Вісник Львівської 

національної академії мистецтв. Вип. 28. Харків, 2016. C. 322‒330. 

137. Сосницький Ю. О. Огляд зарубіжних концепцій екологічного проекту. 

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Збірник 

наукових праць/ Міністерство культури України, Нац. акад. керівних кадрів 

культури і мистецтв. Київ: Міленіум, 2010. С. 28‒37. 

138. Сосницький Ю. О. Огляд зарубіжних концепцій екологічного проектування. 

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Актуальні 

проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Вип. 36. Київ, 

2016. C. 28‒37. 

139. Сосницький Ю. О. Специфіка і критерії оцінки об'єктів екодизайну в 

предметно-просторовому середовищі. Актуальні проблеми сучасної науки: 

тези доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції (Санкт-

Петербург – Астана – Київ – Відень, 28 квітня 2016). URL: https://www.inter-

nauka.com/issues/conf-2016/april/1021/ (дата зверненя: 15.06.2021). 

140. Сосунова И. А. Экодизайн в России: социально-технологические аспекты и 

проблемы развития. Вестник Международной академии наук (Русская 

секция). 2015. № 1 (17). С. 66‒69. 

141. Тканко З. Екологічний дизайн в індустрії моди початку ХХІ ст. Вісник 

Львівської національної академії мистецтв. 2019. № 39. С. 161–169. 

142. Тканко З. Концептуалізм у сучасній моді: теорія і практика проектування. 

Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2012. Вип. 23. С. 26‒36. 



191 
 

143. ТОВ Екоінновації UA. URL: http://ecoinnovation.com.ua (дата звернення: 

13.11.2020). 

144. Тухбатуллина Л. М., Сафина Л. А., Хасанова Д. М. Безотходный крой как 

принцип экодизайна. Вестник Казанского технологического университета. 

2016. T. 19. № 18. C 113‒115. 

145. Тухбатуллина Л. М., Сафина Л. А., Хасанова Д. М. Проектирование брюк с 

использованием принципа безотходного производства. Вестник Казанского 

технологического университета. 2017. T. 20. № 14. C 82‒84. 

146. Уваров А. В. Экологический дизайн: опыт исследования процессов 

художественного проектирования: дис. ... д-ра наук: 17.00.06. МГХПA., 2010. 

127с.  

147. Федорова Т. Ю. Экспериментальное формообразование в дизайне: автореф. 

дис. ... д–ра искусств. Наук : 17.00.06. ВАК РФ., 2011. 228 с. 

148. Филатова Е. В., Лагутина, В. В. Экологизация потребления – тренд 

современной моды / Е. В. Филатова, В. В. Лагутина. Экологические проблемы 

региона и пути их решения. 2018. № 12. С. 146‒151. 

149. Хабарова І. М., Лагода Я. Б. Еко-дизайн в контексті інноваційних матеріалів і 

технологій. Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та 

дизайну : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон. 2018. С. 317-319. 

150. Хайник Б., Хрдинова Г., Сакал П. Инновационное производство и 

экологическая безопасность. Проблемы развития территории. 2012. Т. 58. 

№ 2. C. 70‒74. 

151. Хоха М. С. Екологічні концепції сучасного дизайну костюма: магіст. робота. 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв. Харків, Україна. 2015. 

152. Хребтань О. Б. Дослідження впливу спеціальної обробки evo protect fsu на 

пілігуємість пальтових вовняних тканин. Innovations in Education, Technology, 

Business and Law : fourth international scientific and practice conference : 

collection of international scientific papers (Slovak Republic-Czech Republic, 

April 24-28, 2018). Chernihiv : CNUT, 2018. С. 143‒145.  



192 
 

153. Чембаров Е. А., Белова И. Л. Экодизайн как новое направление в дизайнe. 

Междисциплинарный диалог: современные тенденции в гуманитарных, 

естественных и технических науках. Cборник трудов III Всероссийской 

научнопрактической конференции преподавателей, ученых, специалистов и 

аспирантов. Нижний Новгород, 2014. С. 44‒48. 

154. Чупріна Н. В. Роль сучасних технологій дизайн-діяльності у формуванні 

компетентностей дизайнера одягу в сучасній індустрії моди. Вісник 

Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: 

Технічні науки. 2015. № 5. C. 233‒238. 

155. Чупріна Н. В. Аналіз модних продуктів як об’єктів індустрії моди. Вісник 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2012. № 13. С. 68‒71. 

156. Чупріна Н. В. Визначення моди як соціокультурного явища в сучасному 

«суспільстві споживання». Вісник Міжнародного слов'янського 

університету. Сер. : Мистецтвознавство. 2013. Т. 16, № 1. С. 32‒37. 

157. Чупріна Н. В. Енергозберігаючі технології екодизайну у створенні сучасного 

одягу як продукту індустрії моди. Вісник КНУТД. 2013. № 6. C. 245‒253. 

158. Чупріна Н. В. Принципи формування модних образів в індустрії моди в 

контексті кризи споживання модних продуктів. Вестник Херсонского 

национального технического университета. 2015. № 2. С. 108‒116. 

159. Чупріна Н. В. Ресурсозбереження як принцип розробки екологічно 

орієнтованого модного одягу в індустрії моди. Вісник Київського 

національного університету технологій та дизайну. 2014. № 5. С. 219-225. 

160. Чупріна Н. В., Байрамова Х. М. Характеристика основних стильових напрямів 

індустрії моди, що відображують проблеми кризи споживання. Вісник 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2015. № 2. С. 73‒77. 

161. Чупріна Н. В., Сусук М. Б. Апсайклінг та його визначення як напряму 

екодизайну в сучасній індустрії моди. Вісник Харківської державної академії 

дизайну і мистецтв: зб. наук. праць. Теорія та історія дизайну. Харків : 

ХДАДМ. 2014. № 3. С. 38‒41. 



193 
 

162. Чупріна Н. В., Флисак Б.-М. П.  Значення об’єктів «HAUTE COUTURE» у 

формуванні споживацького попиту на продукти індустрії моди. Технології та 

дизайн. 2015. № 1. 12 c. 

163. Чупріна Н. В., Царук Т. С. Синтез епатажу та мінімалізму в сучасних колекціях 

еко-одягу. Культура і сучасність: альманах. 2017. № 2. С. 81‒85. 

164. Чурсина Н. А. Исследование влияния «зеленых» брендов на восприятие 

потребителей в индустрии моды: дис. ... д–ра наук: 38.04.02. ВШ ТУБ., 

2017.80c. 

165. Швачка Н. А., Першукевич Г. В. Переработка готовых изделий методом 

апсайклинг. Международный студенческий научный вестник. 2018. № 5. 

С. 240‒240 

166. Шевнюк О. Л. Історія костюма : навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 375 с. 

167. Шитикова И. Б. Экологическая ориентация дизайна в перспективах развития 

современной науки и техники. Современные наукоемкие технологии. 2007. 

№ 1. С. 45‒46. 

168. Шпільчак В. Особливості розвитку екологічного дизайну предметно-

просторового середовища (на прикладі прикарпаття). Наукові записки. Серія: 

Мистецтвознавство. 2017. № 1. Bип. 36. С. 198‒205.  

169. Щербань Л. О., Костогриз Ю. О., Керсновська В. В., Кривенька Н. В., 

Іваницька В. О. Інноваційні технології дизaйн-пpоектувaння сучасного одягу. 

Технології та дизайн. 2018. № 1. 15 c. 

170. Щолокова Е. М., Заволокина М. Ю. Экодизайн как элемент экологической 

культуры. Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. 

наукових праць. ПДТУ. Маріуполь, 2013. Вип. 25. С. 81‒84. 

171. Экономическое обоснование эффективности эко-инноваций. ЮНЕП. 2014. 

URL: http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/10613 (дата 

звернення: 11.07.2021). 

172. Юрьева Ш. В. Екологія флеш-іміджу в мистецтві та моді. Матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. «Актуальні питання сьогодення» 2, 2018. C. 107‒113. 



194 
 

173. Яковець І. О. Екологічне проектування в контексті вирішення сучасних 

проблем дизайну. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 

2010. № 2. С. 114‒120. 

174. Adams W. M. The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and 

Development in the Twenty-first Century. IUCN Renowned Thinkers Meeting. 

Gland : IUCN. 2006. 18 p. 

175. Adolfo. Evening dress. Evening Ensemble. Victoria & Albert Museum. 1967. 

URL: https://collections.vam.ac.uk/item/O140137/evening-ensemble-adolfo/ (дата 

звернення: 15.06.2021). 

176. Ahssen S. Levi’s going green with Waste-Less collection. Fashion network. 2012. 

URL: https://ww.fashionnetwork.com/news/levi-s-going-green-with-waste-less-

collection,289745.html (дата звернення: 11.07.2021). 

177. Ananthanarayanan A. Plastic Pollution is like a Slow-Motion Oil Spill: Fossil fuel 

extraction is causing two of the greatest threats to our ocean: plastic pollution and 

climate change. Ocean Conservancy. 2021. 

URL: https://oceanconservancy.org/blog/2021/09/24/plastic-pollution-oil-spill/ 

(дата звернення: 25.09.2021). 

178. Au J., Au Y. Development of Innovative High-Fashion Collection Via Conceptual 

Design Process Model. Journal of Textile Science & Fashion Technology. JTSFT. 

2018. Vol. 1. 7 p. 

179. Aybaly R., Guerquin-Kern L., Manière I. C., Madacova D., Van Holt J. 

Sustainability practices in the luxury industry: How can one be sustainable in an 

over-consumptive environment? Sustainability in the automotive world: The case 

of Tesla. Procedia Computer Science 122. 2017. Pp. 541‒547. 

180. Baker Jones K. J. Looking at fashion through green-colored glasses: a multimodal 

critical discourse analysis of vogue’s sustainable fashion editorials. Doctoral 

dissertations in philosophy. USA : University of Missouri, Columbia. 2014. 234 p. 

181. Battista A. Bernard Rudofsky's Architectural Ready-Made Geometries. 

Irenebrination: Notes on Architecture, Art, Fashion, Fashion Law & 



195 
 

Technology. 2020. URL: https://www.irenebrination.com/irenebrination_notes_on

_a/2020/09/bernard-rudofsky-geometries.html (дата звернення: 11.07.2021). 

182. Bauhaus-Kleid. Bauhaus Kooperation. 

URL:https://www.bauhauskooperation.de/wissen/das-

bauhaus/werke/weberei/bauhaus-kleid (дата звернення: 29.06.2021). 

183. Be part of the most extensive textile waste network. Reverseresources. 

URL: https://reverseresources.net/en (дата звернення: 13.02.2021) 

184. Beck H., Kim J. Labelling regulation analysis for eco-fashion product. The 

International Journal of Interdisciplinary Environmental Studies. 2016. Vol. 11. 

Pp. 37‒57. 

185. Benyus J. M. Biomimicry: Innovation inspired by nature. New York, USA: William 

Morrow & Company, 1997. 308 p. 

186. Bishop M. The Sustainable Fashion Paradox Solved? How Bio-design can answer 

the environmental and sustainability issues of the 21st century fashion industry. 

Master dissertations in arts and culture. Netherlends : Leiden University, Leiden. 

2016. 64 p. 

187. Black S. The Sustainable Fashion Handbook. Thames & Hudson Ltd. 2012. 352p. 

188. Boatman-Harrell J. When It Comes to Sustainability, Hemp Is The Fabric of 

Fashion's Future. The crop’s legalization could change the industry - and threaten 

cotton’s dominance. Hypebeast. 2019. URL: https://hypebeast.com/2019/8/hemp-

fashion-sustainability-legalization-cotton (дата звернення: 11.07.2021). 

189. Braungart M., McDonough W. Cradle to Cradle. Remaking the Way We Make 

Things. Macmillan USA. 2003. 193 p. 

190. Braungart M., McDonough W. The next industrial revolution. The atlantic monthly. 

1998. Vol. 282. 10 p. 

191. Brosdahl D. J.-C. Consumer Knowledge of the Environmental Impacts of Textile 

and Apparel Production, Concern for the Environment, and Environmentally 

Friendly Consumption Behavior. Journal of Textile and Apparel, Technology and 

Management. 2010. Vol. 6. 9 p. 



196 
 

192. Brown M. S., Wilmanns E. Quick and dirty environmental analyses for garments: 

what do we need to know? The Journal of Sustainable Product Design. 1997. 

Vol. 1. P. 27-35. 

193. Brown S. Eco Fashion. Laurence King. 2010. 208 p. 

194. Brown S. Refashioned: cutting-edge clothing from upcycled materials. Laurence 

King. 2015. 208 p. 

195. Brundtland Report. Report of the World Commission on Environment and 

Development: Our Common Future. Transmitted to the General Assembly as an 

Annex to document A/42/427 - Development and International. Oxford: Oxford 

University Press, 1987.  URL: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm (дата 

звернення: 15.06.2021). 

196. Burke M., Conn W. D., Lutz R. J. Using psychographic variables to investigate 

product disposition behaviors. Proc. Am. Marketing Assoc. Educ. Conf.  1978. 

P. 321‒326. 

197. Burnham D. Cut my cote. Toronto: Royal Ontario Museum. 1973. 36 p. 

198. Button J.  A Dictionary of Green Ideas. Vocabulary for a Sane and Sustainable 

Future. Routledge. 1988. 536 p. 

199. Byung H. K. Interdisciplinary Cooperation for a New Era of Textile and Fashion 

Technology. Journal of Textile Science & Fashion Technology. JTSFT. 2018. 

Vol. 1. 1 p. 

200. Cábyová L. The Research Into Environmental Behaviour in the Field of Fashion 

Industry and Sustainable Fashion. Marketing Identity. 2018. Vol. 6. P. 268‒278. 

201. Cambridge dictionary. Cambridge University Press. URL: 

https://www.cosstores.com/en/sustainability.html (дата звернення: 11.07.2021). 

202. Carson R. Silent Spring. Houghton Mifflin Company, 1962. 368 p. 

203. Casey B. F. The Textile Reuse Programme: Building Macro Circular Systems for 

used Clothing. Journal of Textile Science & Fashion Technology. JTSFT. 2019. 

Vol. 3.11p. 



197 
 

204. Cervellon M., Hjerth H. and Ricard S. Green in Fashion? An exploratory study of 

national differences in consumers concern for eco-fashion, Proceedings of 9th 

International Marketing Trends Conference, Venice, January 20-21. 2010. 18 pp. 

205. Ceschin F., Gaziulusoy  I. Design for Sustainability: A Multi-level Framework from 

Products to Socio-technical Systems. London: Rootledge. 2019. 186 p. 

206. Chan R. Determinants of Chinese consumers green purchase behavior. Psychology 

& Marketing. 2001. Vol. 18. P. 389‒399. 

207. Charter M., Chick A. The Journal of Sustainable Product Design. 1997. Vol. 1. 

P. 5-6. 

208. Chen H. L., Burns L. D. Environmental Analysis of Textile Products. Clothing and 

Textiles Research Journal. 2006. Vol. 24. P. 248‒261. 

209. Choi K. H. Eco-tech fashion project: collaborative design process using problem-

based learning. International Journal of Fashion Design, Technology and 

Education.2019. Vol. 12. P. 105‒117. 

210. Cimatti B., Campana G., Carluccio L. Eco Design and Sustainable Manufacturing 

in Fashion: a Case Study in the Luxury Personal Accessories Industry. Procedia 

Manufacturing. 2017. Vol. 8. P. 393‒400. 

211. Counter-Couture MAD. The Humble Fabulist. 2017. 

URL: https://thehumblefabulist.com/2017/11/25/counter-couture-mad/ (дата 

звернення: 15.06.2021). 

212. Crenna F., Michelini R. C., Razzoli R. P. The Sustainability Bet: Eco-Project 

Management. Procedia Technology. 2014 Vol. 16. P. 934‒942. 

213. Csanák E. Eco-friendly concepts and ethical movements in the fashion industry. 7th 

international textile, clothing & design conference – magic world of textiles. 

Dubrovnik, Croatia. 2014. 7 p. 

214. Csanák E. The Rise of Sustainable Fashion – Glossary for an Article. Journal of 

Textile Science & Fashion Technology. 2018. Vol. 1. 4 p. 

215. De Oliveira Brasil M. V., De Abreu M. S., Da Silva Filho J. L., Leocádio A. L.  

Relationship between eco-innovations and the impact on business performance: an 



198 
 

empirical survey research on the Brazilian textile industry. Enviromental 

Management. 2016. Vol. 51. P. 276‒287. 

216. Deeny G. Etro’s beautiful eco bamboo fashion direction. Fashion network. 2018. 

URL: https://in.fashionnetwork.com/news/etro-s-beautiful-eco-bamboo-fashion-

direction,988957.html (дата звернення: 11.07.2021). 

217. Déri E. Challenges of Environmental and Social Responsibility in the Fashion 

Industry. Master dissertations in design. Sweden : Uppsala University, Uppsala. 

2013. 41 p. 

218. Dimassi S. A True Classic. Susan Dimasi. 2018. 

URL: http://www.susandimasi.com/author/susaneditor/page/2/ (дата звернення: 

18.12.2020). 

219. Dombek-Keith K. M. Re-Fashioning The Future: Eco-Friendly Apparel Design. 

Master dissertations in arts. USA : Cornell University, Ithaca. 2008. 224 p. 

220. Duygu A. The role of design in the formation of an ethical fashion system : thesis 

in master of design. Turkey : Izmir University, 2013. 185 p. 

221. Earley R., Goldsworthy K. Circular Textile Design: Old Myths and New Models. 

Designing for the Circular Economy (Charter, M.). Routledge, 2018. 8 pp. 

222. Eco Lab: Centre for innovations development. Національний університет 

«Києво-Могилянська академія». URL: https://www.ukma.edu.ua/index.php/ 

science/tsentri-ta-laboratoriji/cid/shcho-my-robymo/eco-lab (дата звернення: 

13.11.2020). 

223. Eladwi M. T., Shaker R. N., Abdelrahman S. H., Mahmoud A. S., Fathy H. A., 

Sharaf S. M. Upcycling Used Garments to Recreate Sustainable Fashion Designs 

Treated by Soil Release Finishing. International Journal of Advanced Engineering, 

Management and Science (IJAEMS). 2016. Vol. 2. P. 1285‒1290. 

224. European  Clothing  Action Plan (ECAP). Cutting the environmental impact across 

the clothing supply chain and generating value for business through collaboration. 

WRAP. URL: https://wrap.org.uk/taking-action/textiles/initiatives/ecap (дата 

звернення: 11.07.2021). 



199 
 

225. Evrİm K., Şebnem M. E. Eco-concepts & ethical issues in sustainable fashion 

industry: bemateks-kids fashion group. International Journal of Research In Social 

Sciences. 2016. Vol. 6. No. 5. P. 11‒22. 

226. Farley Gordon J., Hill C. Sustainable Fashion: Past, Present and Future. 

Bloomsbury Academic. 2014. 262 p. 

227. Fernandes S., Lucas J., Madeira M J., Cruchinho A.Exponential system strategy for 

sustainability in fashion design. Procedia CIRP. 2019. Vol. 84. P. 447‒450. 

228. Ferragamo orange fiber collection. Orange fiber. 

URL: http://www.orangefiber.it/home/ (дата звернення: 13.03.2021). 

229. Fletcher K. Slow Fashion: An Invitation for Systems Change. Fashion Practice: 

The Journal of Design, Creative Process & the Fashion Industry. 2010. Vol. 2. 

No. 2. P. 259‒266. 

230. Fletcher K. Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys. London ; Sterling, 

VA: Taylor & Francis, 2014. 267 p. 

231. Fletcher K., Tham M. The Handbook of Sustainability and Fashion. Routledge. 

2016. 324 p. 

232. Fletcher K., Grose, L. Fashion and sustainability: design for change. 

London: Laurence King, 2012. 192 p. 

233. Frumat, the Leather Alternative Made from Apples. Techno fashion world. 2019. 

URL: http://www.technofashionworld.com/frumat-the-leather-alternative-made-

from-apples/ (дата звернення: 14.05.2021). 

234. Fruth P. Gustav Jäger – Pionier der Wollkleidung. SWR2 Wissen. 2019. 

URL: https://www.swr.de/swr2/wissen/swr2-wissen-2019-10-15-100.html (дата 

звернення: 15.07.2021). 

235. Fu W. Eco-Fashion Consumption: Cognitive-Experiential Self-Theory. Master 

dissertations in philosophy. USA : University of Tennessee, Knoxville. 2016. 138p. 

236. Fuad-Luke A. Design Activism: beautiful strangeness for a sustainable world. 2009. 

London. United Kingdom: Earthscan Publications Ltd. 270 p. 



200 
 

237. Funaro D. The Yestermorrow Clothes Book: How to Remodel Secondhand Clothes. 

Chilton Book Co. 1976. 164 p. 

238. Fussler C., James P. Driving Eco-Innovation: A Breakthrough Discipline for 

Innovation and Sustainability. Pitman Publishing. London. 1996. 364 р. 

239. Gill J. E., Lawrence A., Taylor J. R. Ecological concern, attitudes, and social norms 

in voting behavior. Public Opinion Quarterly. 1986. Vol. 50. P.537-554. 

240. Gong M. Sustainable fashion design/ transformable garments for versatility and 

longevity. Bachelor dissertations in design. Canada : University of Ryerson, 

Toronto. 2012. 83 p. 

241. Gonzalez N. A Brief History of Sustainable Fashion. TriplePundit. 2015. 

URL: https://www.triplepundit.com/story/2015/brief-history-sustainable-

fashion/58046 (дата звернення: 05.06.2021). 

242. Goyal A. P. Ethical eco-fashion-future or utopia: role of sustainability marketing. 

International journal of engineering sciences & management research. 2016. 

Vol. 3. P. 117‒128. 

243. Green Business Ukraine: Всеукраїнський конкурс ЕКО-проектів. URL: http:// 

project1363303.tilda.ws/#rec108302133 (дата звернення: 13.11.2020). 

244. Grey State. The Protective Jacket. 2021. 

URL: https://greystateapparel.com/products/the-protective-jacket (дата 

звернення: 11.07.2021). 

245. Gwilt A. A Practical Guide to Sustainable Fashion. Fairchild Books, 2014. 176 p. 

246. Hakhova A. Y., Ieremenko I. I. Practice of eco design in the fashion industry. 

European Journal of Arts. Vienna, 2021. P. 112–124. 

247. Han S. L.-C., Chan P. Y.-L., Venkatraman P., Apeagyei P, Cassidy T., Tyler D. J. 

Standard vs. Upcycled Fashion Design and Production, Fashion Practice. 2017. 

Vol. 9. P. 69‒94. 

248. Han S., Tyler D., Apeagyei P. Upcycling as a design strategy for product lifetime 

optimisation and societal change. Proceedings of the PLATE Conference. 2015.12p. 



201 
 

249. Hansell H. BIOmatters: A New Age of Biosynthetic-Technology in the Textile and 

Apparel Industry : Masters Project. Sustainable Design. UK : University of 

Brighton. Brighton. 2017. 116 р. 

250. Harris K. Paper Dresses: A Brief 1966 Fashion Fad. Groovyhistory. 2018. 

URL: https://groovyhistory.com/paper-dresses-a-brief-1966-fashion-fad (дата 

звернення: 15.06.2021). 

251. Hart E. Upcycling: Rethinking Waste Through Creativity. Fanfare. 

URL: https://fanfarelabel.com/blogs/the-true-fashion-journal/upcycling-

rethinking-waste-through-creativity (дата звернення: 11.07.2021). 

252. Hartlib S., Jones B. Humanising Business Through Ethical Labelling: Progress and 

Paradoxes in the UK. Journal of Business Ethics. 2009. Vol. 88 P. 583-600. 

253. Hayes L. L. Synthetic textile innovations: Polyester fiber-to-fiber recycling for the 

advancement of sustainability. AATCC Review. 2011. Vol. 11. P. 37‒41. 

254. Heikkilä M., Bouwman H., Heikkilä J. From strategic goals to business model 

innovation paths: an exploratory study. Journal of Small Business and Enterprise 

Development. 2018. Vol. 25. No. 1. P. 107‒128. 

255. Introducing: Nanushka. The FW20 “Bourgeois Grunge” Collection explores the 

complexity of modern femininity. HBX. 

URL: https://hbx.com/journal/2020/7/nanushka-fw20-womens-fashion-winter-

clothing (дата звернення: 11.09.2021). 

256. Ionescu L. S., Ionescu C. E. Eco-fashion, the “green” trend. REVART: Specialized 

Review of Theory & Critique of Arts. 2014. Vol. 18. P. 58‒66. 

257. Jacoby J. Berning C. K., Dietvorst T. F. What about disposition? Journal of 

Marketing. 1977. Vol. 41. P. 22‒28. 

258. Janigo K. A., Wu J., DeLong M. Redesigning Fashion: An Analysis and 

Categorization of Women’s Clothing Upcycling Behavior. Fashion Practice. 2017. 

Vol. 9. P. 254‒279. 

259. Journalist. Adidas, Stella McCartney та інші бренди інвестують у стартап, який 

створює шкіру з грибів. 2020. URL: https://journalist.today/uk/adidas-stella-



202 
 

mccartney-ta-inshi-brendy-investuiut-u-startap-iakyi-stvoriuie-shkiru-z-hrybiv/ 

(дата звернення: 11.07.2021) 

260. Joy A., Sherry J. F. Jr., Venkatesh A., Wang J., Chan R. Fast Fashion, Sustainability, 

and the Ethical Appeal of Luxury Brands. Fashion Theory. 2012. Vol. 16. 

P. 273-296. 

261. Kapferer J.-N. All that glitters is not green: The challenge of sustainable luxury. The 

European Buiseness Review. 2010. P. 40‒44. 

262. Kapfunde M. No Batteries, No Wires, and No Sensors, SkyScrape Reimagines 

Materials & Reinvents Comfort. URL: https://fashnerd.com/2020/03/no-batteries-

no-wires-and-no-sensors-skyscrape-reimagines-materials-reinvents-comfort/ (дата 

звернення: 11.07.2021). 

263. Koszewska M. The ecological and ethical consumption development prospects in 

Poland compared with the Western European countries. Comparative Economic 

Research. 2011. Vol. 14. P. 101‒123.  

264. Kowalska A. Implementing eco-innovations. Determinants and effects. Polish 

Association of Agricultural Economists and Agribusiness - Stowarzyszenie 

Ekonomistow Rolnictwa e Agrobiznesu (SERiA). 2014. Vol. 3. P. 153‒158. 

265. Lee Y. J. Consumer motivation of clothing disposal behaviors. Master thesis in 

family and consumer sciences. USA : California State University, Northridge. 2012. 

82 p. 

266. Lesso R. A Celebration of History: The 1970s Quilting Revival. The Thread. 2020. 

URL: https://blog.fabrics-store.com/2020/07/07/a-celebration-of-history-the-

1970s-quilting-revival/ (дата звернення: 11.07.2021). 

267. Li J. Hermès Reimagines Victoria Bag With Alternative Mushroom-Based 

«Leather». Hypebeast. 2021. URL: https://hypebeast.com/2021/3/hermes-

mushroom-based-leather-victoria-travel-bag-unveiled-announcement (дата 

звернення: 11.07.2021). 



203 
 

268. Lieu Thi Pham. A Melbourne fashion house redefines. ZDNet, A Red Ventures 

Company. 2012. URL: https://www.zdnet.com/article/a-melbourne-fashion-house-

redefines-luxury/ (дата звернення: 18.12.2020) 

269. Local Wisdom. Analyzing e-commerce site. 

URL: https://www.localwisdom.com/wisdom/ (дата звернення: 18.08.2021). 

270. Loeb W. Who Are the Fast fashion Leaders And Why Does It Matter? Forbes. 2015. 

URL: http://www.forbes.com/sites/walterloeb/2015/10/23/who-are-the-fast-

fashion-leaders-and-why-does- it-matter/ (дата звернення: 11.07.2021). 

271. Londrigan M. P. Textiles: The Future. Journal of Textile Science & Fashion 

Technology. 2018. Vol. 1. 2 p. 

272. Madge P. Ecological Design: A New Critique Source. Design Issues. A Critical 

Condition: Design and Its Criticism. 1997. Vol. 13. P. 44‒54. 

273. Maldonado T. Wissenschaft und Gestaltung. 1964. Vol. 10/11. 22 p. 

274. Marques A. D., Moreira S. B., Cunha J. From waste to fashion – a fashion upcycling 

contest. Procedia CIRP. 2019. Vol. 84. P. 1063‒1068. 

275. McCartney S. Fashion. Fall/winter 2021-2022 ready-to-wear. Azyaamode. 

URL: https://www.azyaamode.com/en/stella-mccartney-fall-winter-2021-2022-

ready-to-wear (дата звернення: 11.09.2021). 

276. McNeill L. S. An Alternative Approach to Sustainable New Fashion Consumption: 

Shopping in the Retail ‘Waste’ Economy. Journal of Textile Science & Fashion 

Technology. JTSFT. 2019. Vol. 3. 5 p.  

277. McQuillan H. MakeUse V2: Digital textile technology for user modifiable zero 

waste fashion Authors:. Shapeshifting: A Conference on Transformative Paradigms 

of Fashion and Textile Design. 2014. 18 p. 

278. McQuillan H. Zero-Waste Design Practice: Strategies and Risk Taking for Garment 

Design. Shaping Sustainable Fashion. 2012. Ch. 2. P. 83‒97. 

279. McQuillan H., Rissanen T. Yield: making fashion without making waste. Holly 

mcquillan. 2011. URL: https://hollymcquillan.com/design-practice/yield-making-

fashion-without-making-waste/ (дата звернення: 18.12.2020). 



204 
 

280. Mintel. Ethical Clothing UK - 2009. Mintel International Group Limited. 

URL: https://reports.mintel.com/display/393875/# (дата звернення: 21.08.2021). 

281. Minton A. P., Rose R. L. The Effects  of  Environmental  Concern on  

Environmentally  Friendly ConsumerBehavior:  An Exploratory  Study. Journal  of 

Business Research. 1997. Vol. 40. P. 37‒48. 

282. Miyake Issey exhibition: the work of Miyake Issey. The National Art Center Tokyo. 

2016. URL: https://www.nact.jp/english/exhibitions/2016/miyake_issey/ (дата 

звернення: 18.12.2020). 

283. Modzelewska M. Making women’s casual wear cycling friendly New method for 

merging styles in fashion. Master dissertations in fine arts. Sweden : Linneus 

University, Växjö. 2015. 105 p. 

284. Moore B. Fashion Diary: Eco-fashion has gone in and out of style. Los Angeles 

Times. 2010. URL: https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2010-jun-27-la-ig-

diary-eco-20100627-story.html (дата звернення: 15.06.2021). 

285. Mora E., Volonté P., Rocamora A. On the issue of sustainability in fashion studies. 

International Journal of Fashion Studies. 2014. Vol. 1. No. 2. P. 139‒147. 

286. Morley J. Conceptual Fashion: Design, Practice and Process. Master dissertations 

in design. Australia : Queensland University of Technology, Brisbane. 2013. 104 p. 

287. Muthu S. S. Textiles and Clothing Sustainability: Recycled and Upcycled Textiles 

and Fashion (Textile Science and Clothing Technology). Springer. 2016. 200 p. 

288. Nano textile and the press. Nano-textile. 2021. URL: https://www.nano-

textile.com/about-us/nano-textile-and-the-press (дата звернення: 29.01.2021). 

289. Naturevsfuture: grey sheep. Not Just A Label. 

URL: https://www.notjustalabel.com/naturevsfuture (дата звернення: 

13.02.2021). 

290. Nayak R., Panwar T., Nguyen L. Sustainable Technologies for Fashion and 

Textiles: (The Textile Institute Book). Woodhead Publishing. 2019. 366 p. 



205 
 

291. Naz F. Exploration of sustainable practices in children’s wear fabric. Master 

dissertations in family and consumer sciences. USA : California State University, 

Northridge. 2019. 62 p. 

292. Naznin K. N., Barkat R. Reusing Crafted Fabric and Zero Waste Fashion 

Approaches. International Journal of Scientific & Engineering Research. 2018. 

Vol. 9. P. 909‒911. 

293. Niinimäki K. Consumer values and eco-fashion in the future. In Future of the 

Consumer Society. Proceedings of the Conference Future of the Consumer Society. 

2009. P. 125‒134. 

294. Niinimäki K. From Disposable to Sustainable: The Complex Interplay between 

Design and Consumption of Textiles and Clothing: doctoral dissertations in art and 

design. Finland : Aalto University, Helsinki. 2011. 296 p. 

295. Niinimäki K., Karell E. Closing the Loop: Intentional Fashion Design Defined by 

Recycling Technologies. Technology-driven Sustainability: Innovation in the 

Fashion Supply chain. 2019. P. 7‒25.  

296. Niinimäki K., Koskinen I. I love this dress, it makes me feel beautiful! Empathic 

knowledge in sustainable design. Design Journal. 2011. Vol. 14. P. 165‒186. 

297. Niinimäki N. Sustainable fashion: New approaches. Finland : Aalto University 

publication series. 2013. 201 p. 

298. O’Hare J. A., McAloone T. C. Eco-innovation: the opportunities for engineering 

design research. International design conference – design 2014. Dubrovnik, 

Croatia. 2014. P. 1631‒1640. 

299. Obregón C. Sustainable Fashion: from Trend to Paradigm? Master dissertations in 

fashion technology. Finland : Aalto University, Helsinki. 2012. 132 p. 

300. OECD. Environmentally related tax revenue accounts: OECD methodological 

guidelines in line with the SEEA. Jeneva : OECD. 2019. 25 p.  

301. Oxford Learner's Dictionaries. Department of the University of Oxford. 

URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com (дата звернення: 12.08.2021). 



206 
 

302. Pal R. Sustainable Design and Business Models in Textile and Fashion Industry. In: 

Muthu S. S., (ed.). Sustainability in the Textile Industry. Singapore : Springer 

Nature. 2017. P. 109‒138. 

303. Pan Y., Roedl D., Blevis E., Thomas J. C. Fashion Thinking: Fashion Practices and 

Sustainable Interaction Design. International Journal of Design. 2015.Vol.9. 

P. 53-66. 

304. Pandit P., Ahmed S., Singha K., Shrivastava S. Recycling from Waste in Fashion 

and Textiles  A Sustainable and Circular Economic Approach. Wiley-Scrivener. 

2020. 496p. 

305. Paola Z. Ernesto Michahelles in arte Thayaht, il Futurista in tuta. Rebecchi events. 

2020. URL: https://rebecchievents.com/2020/10/14/thayaht-il-futurista-in-tuta/ 

(дата звернення: 15.06.2021). 

306. Papanek V. Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. New 

York: Pantheon Books, 1971, 394 p. 

307. Papanek V. Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. New 

York: Van Nostrand Reinhold Co. 1984. 416 p. 

308. Parmar K. Elevator Pitch: The IOU Project. Bussines of fashion. 2012. 

URL: https://www.businessoffashion.com/articles/technology/elevator-pitch-the-

iou-project (дата звернення: 18.12.2020) 

309. Parthiban M., Srikrishnan M. R., Kandhavadivu P. Sustainability in fashion and 

apparels challenges and solutions. Woodhead Publishing India Pvt Ltd. 2018. 226p. 

310. Patrick J. Organic fashion label. Organicjohnpatrick. 

URL: https://www.organicbyjohnpatrick.com/pages/about (дата звернення: 

11.07.2021). 

311. Payne A. Designing Fashion's Future: Present Practice and Tactics for Sustainable 

Change. 2021. Bloomsbury Visual Arts. 240 p. 

312. Peters G., Svanström M., Roos S., Sandin G., Zamani B. A life cycle assessment 

(LCA)-based approach to guiding an industry sector towards sustainability: the case 



207 
 

of the Swedish apparel sector. Journal of Cleaner Production. 2016. Vol. 133. 

P. 691‒700. 

313. Portway S. Regenerative Abundance/ Fast and Sustainable Apparel Production in 

Toronto. Master dissertations in fashion arts. Canada : University of Ryerson, 

Toronto. 2012. 103 p. 

314. Queen of raw. A Marketplace To Quickly And Easily Buy Unused Fabrics Online. 

URL: https://www.queenofraw.com/about-us (дата звернення: 11.07.2021). 

315. Rissanen T. From 15% to 0: Investigating the creation of fashion without the 

creation of fabric waste. Creativity: Designer meets Technology Europe. 2005. 

Vol. 9. 10 p. 

316. Rissanen T. The fashion system through a lens of Zero-Waste fashion design. 

Academia. 2015. URL: https://www.academia.edu/28844907/The_Fashion_Syste

m_through_a_Lens_of_Zero_Waste_Fashion_Design (дата звернення: 

18.12.2020). 

317. Rissanen T. Zero-waste fashion design: a study at the intersection of cloth, fashion 

design and pattern cutting. Doctoral dissertations in design. Australia : University 

of Technology, Sydney. 2011. 297 p. 

318. Rissanen T., McQuillan H. Zero Waste Fashion Design. USA, UK : Fairchild 

Books, an imprint of Bloomsbury Publishing, New York, London. 2016. 223 p. 

319. Rogers E. Diffusion of Innovations. USA : Free Press, New York. 2002. 576 p.  

320. Rudofsky B. Are clothes modern? An essay on contemporary apparel. USA : Paul 

Theobold. Chicago, 1947. 250 p. 

321. Rudofsky B. The Unfashionable Human Body. UK : Rupert Hart-Davis. London, 

1972. 281 p. 

322. Russell W. M. S., Burch R.L. The Principles of Humane Experimental Technique. 

UK : Methuen & Co. Limited. London, 1959.  252 p.  

323. SAC. Sustainable Apparel Coalition. 2020. URL: https://apparelcoalition.org (дата 

звернення: 15.06.2021). 



208 
 

324. Sanders E. B., Stappers P. J. Co-creation and the new landscapes of design. 

CoDesign. 2008. Vol. 4. P. 5‒18. 

325. Scaturro S. Eco-tech Fashion: Rationalizing Technology in Sustainable Fashion. 

Fashion Theory. 2018. Vol. 12. P. 469‒488. 

326. Schultz W. L. The eco-bride: development of an environmentally-friendly bridal 

collection for a south african market. Master dissertations in fashion technology. 

South-Africa : Durban University of Technology, Durban. 2013. 165 p. 

327. Sewekow U. How to meet the requirements for eco-tex-tiles. 1996. P. 21‒27.  

328. Sharma S. The Sustainable Model: Designing within a sustainable framework. 

2016. URL: https://www.academia.edu/29913816/The_Sustainable_Model (дата 

звернення: 11.07.2021). 

329. Shim S., Kim J., Na Y. An exploratory study on up-cycling as the sustainable 

clothing life at home. Fashion and Textiles. 2018. Vol. 5. 15 p. 

330. Smith W. C. Underway and not going away. Advanced Textiles Source. 2013. 

URL: https://advancedtextilessource.com/2013/11/12/underway-and-not-going-

away/ (дата звернення: 11.07.2021). 

331. Sung K. A Review on Upcycling: Current Body of Literature, Knowledge Gaps and 

a Way Forward. International Conference on Environmental, Cultural, Economic 

and Social. 2015. Vol. 17. P. 28‒40. 

332. Sutherland E. Retail pledges to hit net zero carbon emissions by 2040. 

Drapersonline. 2020. URL: https://www.drapersonline.com/news/retail-pledges-

to-hit-net-zero-carbon-emissions-by-2040 (дата звернення: 11.07.2021). 

333. Tadrous K. The History of Sustainable Fashion. Hecho x Nosotros. 2020. 

URL: https://www.hechoxnosotros.org/post/the-history-of-sustainable-fashion 

(дата звернення: 05.06.2021). 

334. Tahir M. Consumers purchase behavior toward eco-labelling. Master dissertations 

in fashion arts. Canada : Ryerson University, Toronto. 2017. 114 p. 



209 
 

335. The circular.fashion system enables products of today to become the resources of 

tomorrow. Circular.fashion. URL: https://circular.fashion/en/ (дата звернення: 

30.01.2021). 

336. The history of eco-fashion: Founders, Past trends and More. Eco Friend. 

URL: https://ecofriend.org/history-of-eco-fashion-founders-past-trends-and-more/ 

(дата звернення: 15.07.2021). 

337. The Home : an Australian quarterly. Vol. 6. No. 5. Australia : Art in Australia, 

Sydney. 1925. 112 p. 

338. Upadhyaya S. Cutting Edge Trends in the Fashion Design Industry - Zero 

Waste Fashion. Fuel 4 Fashion. 2014. 

URL: https://fuel4fashion.wordpress.com/tag/siddhartha-upadhyayas-dpol-direct-

pattern-on-loom/ (дата звернення: 15.06.2021). 

339. Upcycled fashion made in India. Doodlage. 2020. 

URL: https://doodlage.in/blogs/journal/upcycled-fashion-made-in-india (дата 

звернення: 11.07.2021). 

340. Vadicherla T., Saravanan D. Eco-Design/Sustainable Design of Textile Products. 

UK : Routledge, London. 2015. 556 p. 

341. Van Den Broek C. J. Eco-fashion, a trend or commercially sustainable future? 

Bachelor dissertations in design. Finland : Metropolia university of applied sciences 

hogeschool, Metropolia. 2009. 72 p. 

342. Vezzoli C, Manzini E. Design for Environmental Sustainability. Germany : 

Springer-Verlag, Berlin. 2008. 330 p. 

343. Vignali G., Reid L. F., Ryding D., Henninger C. E. Technology-driven 

sustainability: innovation in the fashion supply chain. Switzerland : Palgrave 

Macmillan, Cham. 2020. P. 173‒194. 

344. Vitone M. Nike Outlines New Sustainability Targets. Sourcing Journal. 2016 

URL: https://sourcingjournal.com/footwear/footwear-trends/nike-promises-

double-business-halving-impact-new-sustainability-targets-mv-100682/ (дата 

звернення: 11.07.2021). 



210 
 

345. Walsh E. Paper fashion: Harry Gordon's poster dress. Montagnalunga. 

URL: https://www.montagnalunga.be/portfolio/harry-gordons-poster-dress (дата 

звернення: 15.08.2021). 

346. Wang F. Sustainable Design of Waste Fabric and Contemporary Textile Materials. 

Proceedings of the 2nd 2016 International Conference on Sustainable. Advances in 

Engineering Research. 2016. P. 333‒335. 

347. Watson A., Timperio A., Brown H., Best K., Hesketh K.-D. Effect of classroom-

based physical activity interventions on academic and physical activity outcomes: 

a systematic review and meta-analysis. International Journal of Behavioral 

Nutrition & Physical Activity. 2017. Vol. 14. 1 p. 

348. Weber R. Herrenhemdhose aus Wolle. LVR-Industriemuseum. 

URL: https://industriemuseum.lvr.de/de/sammlung/sammlung_entdecken/alltagskl

eidung/hemdhose/Herrenhemdhose_aus_Wolle.html (дата звернення: 

15.06.2021). 

349. Wester A. H. The paradox of sustainable fashion: handling change with 

consumption diaries. Global Fashion. 2016. 21 p. 

350. Williams D. Fashioning the Future. The Journal of Design, Creative Process & the 

Fashion Industry. 2014. Vol. 6. P. 131‒140. 

351. Willis A.-M. Ontological Designing. Design Philosophy Papers.2006. Vol. 4. 

P.69-92. 

352. Yee L. W., Hassan S. H., Ramayah T. Sustainability and Philanthropic Awareness 

in Clothing Disposal Behavior Among Young Malaysian 

Consumers. Environmental Studies , Agricultural and Natural Resource 

Economics. 2016. Vol. 6. 10 p. 

353. Zahid M. Sustainability Aspects in Smart/Functional Textiles. Journal of Textile 

Science & Fashion Technology. 2018. Vol. 1. 1 p. 

354. Zalora introduces first collection from sustainable materials with tencel fibers. 

Fashion United. 2020. URL: https://fashionunited.com/press/fashion/zalora-



211 
 

introduces-first-collection-from-sustainable-materials-with-tencel-

fibers/2020072334596 (дата звернення: 11.07.2021). 

355. 40 years of history. Amfori. URL: https://www.amfori.org/content/40-years-history 

(дата звернення: 15.06.2021). 

356. 2012 climate change strategy. Levi Strauss & Co. 2012. 

URL: https://levistrauss.com/wp-content/uploads/2014/01/2012-Climate-Change-

Strategy.pdf (дата звернення: 11.07.2021). 



 

 

212 

 

Додаток А 

Аналітичні схеми та таблиці 

Таблиця А.1. 

Модель «Чотирьох кроків» еко-дизайну (за М. Чартер та А.Чік) 
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Таблиця А.2. 

Етапи становлення екологічного дизайну та вимоги до проектування 

Етап Опис  Вимоги до проектування 

І 

«Зелений» 

 дизайн 

1970-1980 рр. 

Визначення екологічно 

орієнтованих тем: політика, 

продукти, пакування, споживчі 

ринки, міста тощо; 

характерні риси: зелена 

ідентифікація; 

мета - залишати продукти в їх 

природному стані 

натуральність матеріалів 

 

ІІ 

Екологічний 

 дизайн 

1980-1990 рр. 

Зосередження на зниженні 

впливу поточних продуктів на  

навколишнє середовище,  

забезпечення мінімізації відходів; 

безвідходне виробництво. 

характерні риси: врахування 

життєвого циклу продукту; 

мета - екологічно ефективний 

дизайн 

екологічна ефективність 

екологічна достатність 

екологічна чистота 

мінімальні відходи 

  

ІІІ 

Послідовна мода 

(Sustainable Fashion) 

1990-2000 рр. 

Розширення концепцій дизайну 

екологічного одягу, життя в 

межах природних циклів, 

створення циклічних систем 

споживання. 

характерні риси: виховання 

усвідомленого споживання 

мета - виготовлення екологічно 

чистих виробів 

замкнений цикл одягу 

(інструкція щодо повторного 

вживання та утилізації) 

Еко-інноваційний 

дизайн  

поч. ХХІ ст. 

Системний підхід до вирішення 

екологічних проблем, що 

виникають. 

характерні риси: запровадження 

інноваційних засобів щодо 

текстильної промисловості та 

концепцій виробництва  
мета - забезпечення екологічної 

стабільності 

інноваційні еко-матеріали 

повторне використання одягу 

безвідходний крій 
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Таблиця А.3. 

Зародження концепцій дизайну екологічного одягу (кін. ХІХ-поч. ХХ ст.) 
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Таблиця А.4. 
Формування концепцій дизайну екологічного одягу (1960-1970 рр.) 
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Таблиця А.5. 

Становлення і розвиток концепцій дизайну екологічного одягу (1980-1990 рр.) 
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Таблиця А.6. 

Історичні передумови виникнення концепцій дизайну екологічного одягу 
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Таблиця А.7. 

Функції дизайну екологічного одягу 

 
 

№ Функції Опис функції 

1 2 3 
1 Естетична задовольняє естетичні потреби людини та суспільства, 

відповідає сучасним трендам і актуальному попиту 
2 Ергономічна зручність, практичність, безпечність при використанні та 

нешкідливість до здоров'я людини 
3 

Економічно-соціальна 
визначає особливі вимоги до ефективності й 
економічності технологій виготовлення одягу, його 
експлуатації та утилізації 

4 

Збереження 
природних ресурсів 

забезпечує енергозберігаючі технології, утилізацію та 
вторинне використання матеріалів, зниження енерго- і 
матеріалоємності виробництва, його негативного впливу 
на природу 

5 

Комплексна 
та послідовна 

визначає комплексний підхід щодо вирішення 
екологічних проблем і свідому організацію екологічності 
всіх етапів виробництва, споживання людиною одягу та 
можливість повторного використання, наявність 
інструкцій безпечної утилізації (кожен з етапів 
виконується послідовно, враховуючи комплексність 
екологічного підходу)  

6 

Інноваційна 

відповідає за впровадження нових еко-інновацій та 
постійний пошук нових еко-концепцій, спираючись на 
екологічне середовище, прогнозуючи майбутнє 
становище і постійно адаптуючись згідно 
міждисциплінарного розвитку та інновацій в фешн-
індустрії 

7 

Еко-відповідальна 

найголовніша функція дизайну еко-одягу, яка несе 
відповідальність не тільки за екологічність виготовлення 
еко-колекцій, а й за майбутнє виробів і можливість 
спричинення ними негативних екологічних наслідків, 
відповідність до еко-сертифікації та екологічним світовим 
нормам 

8 

Еко-свідомість 

функція має в собі ряд незаперечних фактів, серед яких: 
переконливість екологічного створення одягу; 
дотримання екологічних принципів; неухильне втілення 
свідомого світогляду, теорії сталого розвитку 
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Таблиця А.8. 

Вимоги до дизайну екологічного одягу 

№ Вимоги Визначення вимог 

1 2 3 

1 Довговічність одягу 

враховувати наскільки довго та повноцінно споживач 
буде користуватися одягом: забезпечення високої якості 

одягу, який не повинен втрачати своєї естетичної 
цінності та виразності при довгому носінні, мати 

можливість подовження циклу довговічності за рахунок 
технік апсайклінгу або ресайклінгу) 

2 
Застосування 

 еко-матеріалів 

обирати матеріали, які не мають шкідливий влив на 
навколишнє середовище, безпечно виробляються, 
мають нетоксичний склад і приносять користь 
споживачу 

3 
Багатофункціональність та 
трансформативність одягу 

покращувати функціональні якості одягу елементами 
трансформації, передбачати оновлення/зміну форми, 
визначати багаторазове та варіативне використання 

4 
Техніко-конструктивна 

якість одягу 
постійно працювати над ергономічністю одягу, 
функціональними якостями 

5 Мінімізація пакування 
розробляти фірмовий стиль продуктів з меншої 
кількістю пакування, яку можна повноцінно 
використовувати повторно або переробляти 

6 
Легкість очищення 

та ремонту 
застосовувати матеріали, оздоблення та конструкції, що 
вимагають легкого очищення та легкого ремонту 

7 
Висока ефективність 

життєвого циклу одягу 

розробляти продукти з переосмисленням ефективності 
життєвого циклу (одяг який можна ефективно 
утилізувати техніками повторного використання або 
вторинної переробки, рекультивації енергії або 
природного та екологічного компостування) 
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Таблиця А.9.  

Класифікація екологічних матеріалів в дизайні одягу 
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Таблиця А.10. 
Історичний розвиток концепції дизайну безвідходного формоутворення одягу 
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Таблиця А.11. 

Техніки печворк та квілтінг в повторному використані вживаного одягу за концепцією апсайклінг 
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Таблиця А.12. 

 Алгоритм традиційного процесу проектування одягу 

 

                                            Таблиця А.13. 

Етапи дизайну одягу за концепцією апсайклінг 
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Таблиця А.14. 

Класифікація техніко-екологічних інновацій (за Т. Карпіщенко) 

Критерій класифікації Характеристики інновацій 

За значимістю в економічному 

розвитку 

базисні (абсолютна новизна); 
поліпшувальні (відносна новизна); 

псевдо (раціоналізуюча, умовна новизна). 

За рангами новизни: 

світові; 

національні (державні); 
регіональні; 

галузеві; 
виробничо-господарські.  

За ступенем адаптованості до 
змін у технічному розвитку 

велика; 

середня; 
мала адаптованість; 

неадаптовані. 

За сферами реалізації 
продуктові; 
процесні.  

За видами еко-деструктивних 

процесів, що попереджаються 

порушення ландшафтів; 

механічне; 
біологічне; 

хімічне; 
фізичне забруднення. 

За компонентами природного 
середовища, з якими пов'язана 

еко- інноваційна діяльність 

однокомпонентні (повітря, вода, ґрунт); 
багатокомпонентні (повітря-вода, вода-ґрунт та ін.). 

За видами очікуваного ефекту 

економічний; 
екологічний;  

соціальний; 
бюджетний; 

інтегральний. 

За результативністю 

ефективні (з точки зору одержаного ефекту); 

комерційний ефект (у масштабах підприємства); 
народногосподарський ефект; 

неефективні. 
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Таблиця А.15. 

Вплив соціокультурних чинників розвитку еко-інновацій на дизайн 

екологічного одягу
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Таблиця А.16. 

Біо-інновації в дизайні екологічного одягу  

Назва Концепції 

Біоніка 

Наука, що вивчає застосування принципів дії живих систем і 

використання біологічних процесів для вирішення інженерних 
завдань [135]. 

Біоміметика 
Дизайн з імітації та наслідування живої форми («Біос» означає 
одиницю життя, а «мімезис» – імітувати, наслідувати). 

Біомімікрія 

Вивчення конкретних організмів, їх поведінки, форми, кольору. 

Поведінкове моделювання яких, допомагає відкрити органічну та 
сприятливу модель для людини. 

Біо-дизайн 
Проектування з пошуку, знаходження і використання елементів 
або образів живої природи для створення психологічного та 

естетичного комфорту людини. 

Біоморфологія 
Наслідування біоморфних форм для створення дизайну та 

зовнішнього вигляду предметів. 

Біотехнології  
Використання живих організмів і біологічних процесів у 
виробництві. 
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Таблиця А.17. 
Аналіз світової практики дизайну екологічного одягу 

№ Бренд/компанія/ 
дизайнер 

Еко-концепція Інноваційна функція Матеріали та їх 
походження 

Формоутворення Композиційні 
засоби Фото об’єкту 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Зандра Родс 

(Zandra Rhodes) 
1. Безвідходне 
формоутворення; 
2. Переосмислення 
традиційного 
формоутворення 
одягу; 
3. Етичний одяг. 

1. Безвідхідний крій. - Фетр; 
- Шифон 
(фарбований  
екологічними 
барвниками); 
- Бавовна (фарбована 
технікою батик). 

- Традиційний 
прямолінійний крій; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма через 
надлишки 
матеріалу; 
- Тривимірність 
формоутворення; 
- Одяг не має 
традиційної 
конструктивної 
побудови. 

- Членування 
форми;  
- Підкреслення 
конструктивних 
ліній; 
- Декорування 
основної форми 
залишками 
тканини; 
- Метричний 
ритм; 
- Авторський 
принт.  

2 Мартін Маргієла  
(Martin Margiela) 

1. Апсайклінг; 
2. Безвідходне 
формоутворення; 
3. Переосмислення 
традиційного 
формоутворення 
одягу. 
 

1. Перетворення 
протилежних за 
значенням та 
функцією речей в 
новий одяг. 

- Вибір матеріалів 
залежить від задач 
дизайну; 
- Вживаний одяг, 
пакети, волосся, 
тощо. 

- Поєднання 
формотворчих 
систем вживаних 
виробів; 
- Тривимірність 
формоутворення; 
- Одяг не має 
традиційної 
конструкт.побудови. 

- Ритмічні засоби; 
- Фактурне 
оздоблення; 
- Контрастне 
поєднання 
фактур; 
- Багатошаровість. 

 
3 XULY.Bët 

(Ламін Куяте) 
1. Апсайклінг; 
2. Переосмислення 
традиційного 
формоутворення 
одягу; 
3. Безвідходне 
формотворення. 

1. Перетворення 
протилежних за 
функцією вживаних 
речей в новий одяг. 

- Вживаний одяг; 
- Одяг з ощадних та 
стокових магазинів, 
фломаркетів; 

- Деконструкція 
використаного 
одягу в новий, 
остаточно 
змінюючи первісну 
функцію; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма. 

- Ритмічні засоби; 
- Багатошаровість; 
- Контрастна 
кольорова гамма; 
- Декоративні 
ручні стібки 
грубою ниткою; 
- Контрастне 
поєднання фактур.  
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Продовження таблиці А.17. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Patagonia 1. Ресайклінг; 

2. Одяг з підвищеною 
цінністю; 
3. Одяг із 
екологічних 
матеріалів; 
4. Одяг, який легко 
ремонтується та 
утилізується. 

1. Одяг придатний до 
повторної переробки, 
після закінчення 
терміну служби; 
2. Патент на 
виробництво флісу з 
пластикових пляшок і 
інших матеріалів; 
3. Інноваційні 
матеріали: «Sychilla»,  
«Capilene»,  
«Super Pluma», ін. 

Матеріали власного 
виробництва:  
- Пневматичні; 
- Водовідштовхуючі 
тканини; 
- Перероблений 
поліестер; 
- Фліс. 

- Колекції 
базуються 
переважно на одній 
базовій конструкції; 
- Симетричний 
конструктивний 
устрій. 

- Однотонна 
кольорова гама; 
- Контрастні 
матеріали, як 
композиційний 
центр. 

 

5 Іссей Міяке 1. Переосмислення 
традиційного 
формоутворення 
одягу; 
2. Багато-
функціональний 
одяг; 
3. Безвідходне 
формоутворення. 

1. Людина, як 
співтворець еко-одягу; 
2. Інноваційний 
матеріал плісе 
(колекція «Pleats 
Please»); 
3. Інновативні 
системи «A-POC» і 
«132 5»; 
4. Безвідходний крій. 

- Авторські 
матеріали; 
- Вибір матеріалів 
залежить від задач 
дизайну. 

- Людина, як 
найголовніший 
формотворчий 
фактор;  
- Тривимірність 
формоутворення; 
- Безвідходний крій; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма. 

- Ритмічні засоби; 
- Контрастна 
кольорова гамма; 
- Контрастне 
поєднання 
фактур. 

 

6 Сюзана Лі 1. Одяг із 
екологічних 
матеріалів;  
2. Біорозкладаний 
одяг; 
3. Безвідходне 
формоутворення; 
4. Одяг, який легко 
ремонтується та 
утилізується; 
5. Переосмислення 
традиційного 
формоутворення. 

1. Біорозкладані 
вироби 
2. Інноваційний 
процес прання 
(спеціальний розчин, 
для очищення та 
відновлення); 
3. Інноваційні біо-
матеріали та новітні 
методи створення 
екологічного одягу. 
 

- Бактерії; 
- Целюлоза; 
- Гриби; 
- Водорості; 
- Дріжджі; 
- Біоматеріали для 
приготування чаю з 
комбучі. 

- Тривимірність 
формоутворення; 
- Одяг не має 
традиційної 
конструктивної 
побудови; 
- Контрастне 
зчленування форми; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма. 

- Кожен виріб 
індивідуальний та 
неповторний; 
- Різні засоби 
композиції та 
прийоми 
гармонізації.  
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Продовження таблиці А.17. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Емілі Крейн 1. Одяг з екологічних 

матеріалів;  
2. Біорозкладаний 
одяг; 
3. Одяг, який легко 
ремонтується та 
утилізується; 
4. Безвідходне 
формоутворення; 
5. Переосмислення 
традиційного 
формоутворення 
одягу. 

1. Біорозкладаний 
одяг; 
2. Їстівне біо-
мереживо; 
3. Замороження 
бульбашок; 
4. Вирощення, 
культивація та 
формування новітніх 
матеріалів. 

Їстівні  інгредієнти: 
- Желатин; 
- Каппа-карагенан; 
- Морські овочі з 
агар-агар; 
- Вода; 
- Екстракти 
натуральних 
ароматизаторів; 
- Гліцерин; 
- Харчові барвники. 

- Тривимірність 
формоутворення; 
- Одяг не має 
традиційної 
конструктивної 
побудови; 
- Контрастне 
зчленування форми; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма. 

- Кожен виріб 
індивідуальний та 
неповторний; 
- Різні засоби 
композиції та 
прийоми 
гармонізації; 
- Контрастне 
поєднання 
фактур; 
- Однотонна 
кольорова гама.  

8 Organic 
(Д. Патрік) 

1. Одяг з екологічних 
матеріалів; 
2. Етичний одяг. 

__ Органічні матеріали: 
- Бавовна; 
- Вовна; 
- Кашемір; 
- Льон. 

- Колекції базуються 
переважно на одній 
базовій конструкції; 
- Симетричний 
конструктивний 
устрій. 

- Нюансна 
кольорова гамма; 
- Контрастне 
поєднання 
фактур. 

 
9 Noir 

(П. Інґверсен) 
1. Одяг з екологічних 
матеріалів; 
2. Етичний одяг; 
3. Високоякісні та 
високо коштовні  
матеріали. 

1. Одяг класу «Еко-
люкс». 

- Органічна бавовна;  
- Етичні матеріали. 

- Контрастне 
зчленування форми; 
- Складне 
структурно-
фактурне 
наповнення. 

- Темна кольорова 
гамма; 
- Контрастне 
поєднання 
фактур; 
- Ритмічне 
членування 
композиції одягу. 
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Продовження таблиці А.17. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
10 Стелла Маккартні 

(S. McCartney) 
1. Одяг із 
екологічних 
матеріалів;  
2. Ресайклінг; 
3. Етичний одяг. 
 

1. Використання 
вторинно 
перероблених тканин. 
 

- Органічні 
матеріали; 
- Перероблені 
матеріали;  
- Етичні матеріали 
(штучне хутро та 
шкіра). 

- Контрастне 
зчленування форми; 
- Гіперболізація 
плечового поясу; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма. 

- Контрастна 
кольорова гамма;  
- Лінеарний 
текстильний 
дизайн; 
- Динамічні 
засоби; 
- Авторські 
принти; 
- Графічні зорові 
ілюзії. 
 

 

11 Мара Гоффман 
(Mara Hoffman) 

1. Ресайклінг; 
2. Одяг із 
екологічних 
матеріалів. 

1. Використання 
вторинно 
перероблених тканин. 

- Натуральні 
матеріали (льон, 
бавовна, тенсель, 
ліоцелл, тканини із 
конопляної 
сировини, із шерсті 
альпаки); 
- Перероблений 
поліестер із захистом 
від 
ультрафіолетового 
випромінювання. 

- Контрастне 
зчленування форми; 
- Гіперболізація 
плечового поясу; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма. 

- Контрастна 
кольорова гамма; 
- Гіперболізовані 
елементи принтів;  
- Авторський 
принт; 
- Динамічні 
засоби. 
 

 
12 COS 1. Одяг із 

екологічних 
матеріалів;  
2. Етичний одяг; 
3. Одяг з підвищеної 
цінністю; 
4. Ресайклінг. 

1. Використання 
вторинно 
перероблених тканин. 
 

- Перероблені 
матеріали (бавовна, 
вовна, поліестер та 
нейлон); 
- Використання 
власних відходів від 
виробництва та 
надлишків 
матеріалу; 
- Натуральна шкіра 
без хрому. 

- Колекції 
базуються 
переважно на одній 
базовій конструкції; 
- Симетричний 
конструктивний 
устрій. 

- Нюансна 
кольорова гамма; 
- Контрастне 
поєднання фактур. 
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Продовження таблиці А.17. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
13 Pangaia 1. Одяг з екологічних 

матеріалів; 
2. Ресайклінг; 
3. Етичний одяг. 
 

1. Інноваційні 
технології та новітні 
біоінженерні 
матеріали (FRUT 
Fiber, PLNT Fiber,ін.); 
2. Замінник бавовни 
«PLNTFIBER»; 
3. Інноваційний 
пуховий наповнювач 
«FLWRDWN». 

- Перероблені 
матеріали (котон, 
кашемір, бавовна); 
- Матеріали 
власного 
виробництва; 
- Матеріали з 
сировини бамбуку, 
евкаліпту, кропиви, 
трави, морських 
водоростей, ін. 

- Колекції 
базуються 
переважно на 
одній базовій 
конструкції; 
- Симетричний 
конструктивний 
устрій. 

- Акцент на 
контрастний 
підпис з 
інструкції виробу;  
- Однотонна 
кольорова гамма. 

 
14 Алабама Чанін 

 
1. Одяг з екологічних 
матеріалів;  
2. Багато-
функціональний одяг; 
3. Дизайн одягу «поза 
часом»; 
4. Етичний одяг; 
5. Одяг з підвищеною 
цінністю. 
 

1. «Еко-кутюр»; 
2. Одяг, як 
збереження та 
переосмислення 
корінних традицій. 

- Матеріали 
власного 
виробництва; 
- Органічна бавовна; 
- Вживані бавовняні 
футболки.  

- Колекції 
базуються 
переважно на 
одній базовій 
конструкції; 
- Симетричний 
конструктивний 
устрій. 

- Рослинна 
стилізація; 
- Традиційна 
вишивка в 
сучасному 
контексті; 
- Стежки грубими 
нитками;  
- Багатошаровість;  
- Фактурне 
оздоблення.  

15 From Somewhere 
(О. Кастро,  
Ф. Річчі) 

1. Апсайклінг;  
2. Дизайн одягу «поза 
часом»; 
3. Безвідходне 
формоутворення. 

1. Перетворення 
протилежних за 
значенням та 
функцією речей в 
новий одяг; 
2. Збір відходів й 
інших залишків від 
легкої промисловості. 

- Високотехнічний 
спортивний 
текстиль; 
- Натуральний 
кашемір;  
- Вживаний одяг із 
магазинів «секонд-
хенд»; 
- Текстильні відходи 
від інших 
виробництв. 

- Контрастне 
зчленування 
форми; 
- Поєднання 
формотворчих 
систем вживаних 
виробів; 
- Тривимірність 
формоутворення; 
- Одяг не має 
традиційної 
конструктивної 
побудови. 

- Ритмічні засоби; 
- Багатошаровість; 
- Контрастна 
кольорова гамма; 
- Декоративні 
ручні стібки 
грубою ниткою; 
- Контрастне 
поєднання 
фактур. 
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Продовження таблиці А.17. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
16 EcoAlf 

 
1. Ресайклінг; 
2. Апсайклінг; 
3. Одяг з 
екологічних 
матеріалів. 

1. Ресайклінг 
океанських 
пластикових 
островів;  
2. Одяг придатний 
до повторної 
переробки, після 
закінчення терміну 
служби. 

- Перероблені матеріали з 
ибальських сіток, 
пластикових пляшок, 
шин та ін. відходів 
синтетичного 
походження; 
- Органічні матеріали з 
кави, бавовни, 
постіндустріальної 
вовни. 

- Колекції 
базуються 
переважно на одній 
базовій конструкції; 
- Симетричний 
конструктивний 
устрій. 

- Нейтральна 
кольорова гама;  
- Контрастні 
кольорові 
поєднання; 
- Статичність та 
лаконічність. 

 
17 Йолі Тенг 

 
1. Безвідходне 
формоутворення; 
2. Дизайн одягу 
«поза часом»; 
3. Модульний одяг; 
4. Багато-
функціональний 
одяг.  

1. Безвідходний 
крій. 
 

- Водовідштовхувальна 
бавовна;  
- Двостороння ангора; 
- Органічна вовна;  
- Ацетатний шовк. 

- Архітектурність та 
іконічність 
формоутворення; 
- Тривимірність 
формоутворення; 
- Безвідходний крій  
з трикутних, 
квадратних, 
прямокутних 
елементів та його 
комбінацій. 

- Нейтральна 
кольорова гама;  
- Контрастні 
обшивки та косі 
бійки; 
- Контрастне  
поєднання 
фактур; 
- Метричний 
ритм; 
- Ритмічні засоби.  

18 Крістофер 
Реберн 
 

1. Апсайклінг; 
2. Багато-
функціональний 
одяг; 
3. Одяг з екологічно 
чистих матеріалів; 
4. Одяг з 
підвищеною 
цінністю; 
5. Безвідходне 
виробництво; 
6. Переосмислення 
традиційного 
створення одягу. 

1. Перетворення 
протилежних за 
значенням та 
функцією речей в 
новий одяг. 

- Армійська форма; 
- Чохли для танків з 
шведського камуфляжу 
«Tyvek»;  
- Вітрозахисні костюми 
льотчиків британських 
повітряних сил; 
- Повітряні кулі, які 
вийшли з експлуатації;  
- Вогнезахисний одяг 
пожежників;  
- Уніформи  
залізничників. 

- Асиметричний 
крій; 
- Формостійкість 
через грубість 
матеріалу; 
- Гіперболізація 
фігури людини; 
- Поєднання 
формотворчих 
систем вживаних 
виробів; 
- Контрастне 
зчленування форми. 

- Контрастна 
кольорова гамма; 
- Багатошаровість; 
- Наскрізні 
прорізи, 
залишення 
просвітів; 
- Динамічні 
засоби; 
- Контрастне 
поєднання 
фактур.  
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Продовження таблиці А.17. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
19 Джефрі Ванг 

в колаборації з 
«Fubon Art 
Foundation» 

1. Апсайклінг; 
2. Безвідходне 
формоутворення; 
3. Переосмислення 
традиційного 
створення одягу. 

1. «Апсайклінг-
кутюр». 

- Вінтажні джинси. - Тривимірність 
формоутворення; 
- Одяг не має 
традиційної 
конструктивної 
побудови; 
- Контрастне 
зчленування форми; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма. 
 

- Динамічні 
засоби; 
- З’єднання 
елементів одягу 
англійськими 
булавками; 
- Ритмічне 
членування 
композиції одягу; 
- Контрастне  
поєднання 
фактур.  

20 KM/A 
(К. Гаррер і 
М. Еллінгер) 

1. Апсайклінг;  
2. Дизайн одягу 
«поза часом»; 
3. Безвідходне 
формоутворення. 

1. «Апсайклінг-
кутюр»; 
2. Перетворення 
протилежних за 
значенням та 
функцією речей в 
новий одяг. 

- Використані 
текстильні вироби; 
- Обкладинки; 
- Рисовий папір; 
- Поштові сумки; 
- Тюремні ковдри;  
- Використані 
парашути; 
- Армійські вироби 
вінтажних та 
стокових магазинів; 

- Формостійкість 
через грубість 
матеріалу; 
- Деконструкція 
вживаних виробів; 
- Тривимірність 
формоутворення; 
- Одяг не має 
традиційної 
конструктивної 
побудови. 

- Фарбування 
будівельними 
аерозолями; 
- Пошкоджені 
ділянки 
матеріалів, як 
композиційні 
засоби; 
- Багатошаровість; 
- Фактурне 
оздоблення.  

21 Raggedy 
(Г. Трісайз) 

1. Апсайклінг; 
2. Безвідходне 
формоутворення. 

1. «Апсайклінг-
кутюр»; 
2. Перетворення 
протилежних за 
значенням та 
функцією речей в 
новий одяг. 

- Вінтажний 
чоловічий одяг; 
- Жіночі 
жилети/жакети, 
призначені для 
верхової їзди. 

- Формоутворення 
макетними 
прийомами;  
- Деконструкція  
корсетів і турнюрів; 
- Дизайнерські 
фактури з 
використанням 
складн. систем:  
зав’язаних вузлів, 
кісок, скруч. шерсті 
з’єднаних разом; 

- «Розпатлані» та 
витерті краї;  
- Ручні стібків з 
грубої пряжі; 
- Стилізована 
фактура 
типографічних 
карт та фотогр. із 
супутників; 
- Ручна стьожка; 
- Техніки 
квілтінгу.  
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Продовження таблиці А.17. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
22 Trashed Couture 

(С. Лі-Чу Ган) 
1. Апсайклінг;  
2. Безвідходне 
формоутворення; 
3. Етичний одяг. 

1. «Апсайклінг-
кутюр»; 
2. Перетворення 
протилежних за 
значенням та 
функцією речей в 
новий одяг. 

- Вінтажний денім;  
- Одяг з ощадних, 
стокових магазинів 
та «секонд-хенд». 

- Контрастне 
зчленування форми; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма; 
- Деконструкція 
вживаного одягу;  
- Формоутворення  
макетними 
прийомами. 

- Конструктивні 
елементи (пояси з 
петлями), як 
композиційні 
засоби;  
- Фактурне 
оздоблення; 
- Контрастна 
кольорова гамма. 

 
23 Єлена Ґарсіа 

(сумісно з 
 І. Фішер,  
К. Абботт) 

1. Одяг з екологічно 
чистих матеріалів; 
2. Дизайн одягу 
«поза часом»; 
3. Етичний одяг. 

__ - Органічний шовк;  
- Вовна для валяння;  
- Срібна фурнітура; 
- Текстильні полотна 
ручної роботи; 
- Конопляні 
матеріали; 
- Екологічні 
фарбники 

- Контрастне 
зчленування форми; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма; 
- Симетричний 
конструктивний 
устрій. 

- Нюансна 
кольорова гамма; 
- Фактурне 
оздоблення; 
- Оздоблення 
технікою 
«Ришельє»; 
- Фарбування 
натуральними 
фарбниками 
(«Шиборі»). 
 

 

24 Селін Фаізант 
 

1. Етичний одяг;  
2. Одяг з екологічно 
чистих матеріалів;  
3. Ресайклінг; 
4. Біорозкладаний 
одяг. 

Біорозкладані вироби - Перероблені 
матеріали з 
використаного 
пластику;  
- Натуральні 
матеріали (льон, 
конопля, бавовна, 
вовна, шовк); 
- Біорозкладані 
матеріали; 
- Полотна ручної 
роботи. 

- Традиційний 
прямолінійний крій; 
- Формоутворення  
макетними 
прийомами. 

- Метричний 
ритм; 
- Членування 
форми;  
- Підкреслення 
конструктивних 
ліній; 
- Радіальні склади 
з чітко вираженим 
композиційним 
центром. 
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Продовження таблиці А.17. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
25 Лінда  

Лоудермілк 
«Luxury Eco» 
 

1. Ресайклінг; 
2. Одяг з екологічно 
чистих матеріалів; 
3. Етичний одяг; 
4. Одяг з підвищеною 
цінністю. 

1. Одяг класу «Еко-
люкс». 
2. Розробки 
інноваційних тканин. 

- Матеріали з 
сировини сасаваші, 
бамбука, сої; 
Матеріали власного 
виробництва: 
- «SeaCell» з 
морських 
водоростей; 
- «Eco-Spun» (з 
перероблених 
використаних 
пляшок соди). 
 

- Тривимірність 
формоутворення; 
- Стилізований 
силует (відтворення 
пластичності риб та 
плаваючих 
водоростей). 

- Фактурне 
оздоблення;  
- Графічна ручна 
вишивка; 
- Стилізація 
верхівки ламінарії 
(текстильні 
«листя», огорнуті 
шифоном); 
- Стилізація 
морських хвиль і 
зграї медуз у 
драпіруванні.  

26 Самант Чауган 
 

1. Одяг з екологічно 
чистих матеріалів; 
2. Етичний одяг; 
3. Одяг з підвищеною 
цінністю; 
4. Високоякісні та 
високо коштовні 
матеріали. 

1. Одяг класу «Еко-
люкс». 

- Натуральні 
матеріали ручного 
ткацтва; 
- Матеріали 
натурального 
кольору або з 
використанням 
натуральних 
фарбників; 
- Етичний шовк, 
екол. льон бавовна. 

- Контрастне 
зчленування форми; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма; 
- Симетричний 
конструктивний 
устрій. 

- Метричний 
ритм; 
- Контрастна 
вишивка; 
- Ритмічне 
членування 
композиції одягу. 

 

27 Стефан Ганн 
 

1. Апсайклінг; 
2. Безвідходне 
формоутворення; 
3. Переосмислення 
традиційного 
створення одягу. 

1. «Апсайклінг-
кутюр»; 
2. Перетворення 
протилежних за 
значенням та 
функцією речей в 
новий одяг. 

- Вживані речей, які 
не асоціюються з 
виготовленням 
одягу; 
- Пробки від пляшок 
шампанського,  
- Фото-плівка; 
- Вінтажні армійські 
сумки; 
- Звичайний 
вживаний одяг. 

- Тривимірність 
формоутворення; 
- Одяг не має 
традиційної 
конструктивної 
побудови; 
- Контрастне 
зчленування форми; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма. 

- Контрастне  
поєднання 
фактур; 
- Ритмічне 
членування 
композиції одягу; 
- Фактурні 
«кольчуги» з 
пробок від 
шампанського; 
- Багатошаровість.  



 

 

237 

 

Продовження таблиці А.17. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
28 Голлі  

Макквіллан 
 

1. Безвідходне 
формоутворення; 
2. Переосмислення 
традиційного 
створення одягу. 

1. Програмне 
забезпечення для 
побудови конструкції 
одягу без відходів та 
текстильного дизайну; 
2. Безвідходний крій. 

Вибір матеріалів 
вторинний, 
найголовніший 
акцент на 
безвідходний крій. 

- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма через 
надлишки 
матеріалу; 
- Тривимірність 
формоутворення; 
- Контрастне 
зчленування форми; 
- Одяг не має 
традиційної 
конструктивної 
побудови. 

- Дигітальний 
авторський принт; 
- Багатошаровість; 
- Контрастні 
обшивки та косі 
бійки; 
- Контрастна 
кольорова гамма; 
- Машинна 
вишивка. 
 

 
29 Марк Лю 

 
1. Одяг з екологічно 
чистих матеріалів; 
2. Безвідходне 
формоутворення; 
3. Переосмислення 
традиційного 
створення одягу. 

1. Безвідходний крій. - Органічний шовк; 
- Органічна вовна. 

- Тривимірність 
формоутворення; 
- Одяг не має 
традиційної 
конструктивної 
побудови. 

- Дигітальний 
принт; 
- Багатошаровість; 
- Фактурне 
оздоблення через 
нерівні краї 
конструктивних 
елементів. 
 

 
30 Джуліан  

Робертс 
 

1. Одяг з екологічно 
чистих матеріалів; 
2. Одяг без відходів; 
3. Переосмислення 
традиційного 
створення одягу. 

1. Безвідходний крій; 
2. Авторські 
інноваційні техніки 
Zero-Wastе: «Plug», 
«Subtraction Cutting», 
«Displacement 
Technique». 

Вибір матеріалів 
вторинний, 
найголовніший 
акцент на 
безвідходний крій. 

- Тривимірність 
формоутворення;  
- Одяг не має 
традиційної 
конструктивної 
побудови; 
- Контрастне 
зчленування форми; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма через 
надлишки 
матеріалів. 

- Контрастна 
кольорова гамма; 
- Динамічні 
засоби. 
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Таблиця А.18. 
Концепції дизайну екологічного одягу 

№ Назва концепції Характерні особливості 
Приклади 

використання 

1 2 3 4 

1 Переосмислення 

традиційного 

формоутворення  

1. Вивчення особливостей 

традиційного та народного крою;  

2. Переосмислення конструктивної 

побудови, послідовності виготовлення 

та засобів формоутворення; 

3. Сучасне відтворення традиційного 

крою;  

4. Дослідження та винайдення 

особистих новітніх технік створення 

сучасного одягу. 

З. Родс, М. Маргієла, 

XULY.Bët, І. Міяке, 

С. Лі, Е. Крейн, 

К. Реберн, Дж. Ванг, 

С. Ганн, 

Г. Макквіллан, 

М. Лю, Дж. Робертс. 

2 Безвідходне 

формоутворення  

1. Усунення відходів через створення 

унікальної конструкції;  

2. Використання решти текстилю, 

залишеного після викроювання 

основних деталей одягу, через 

фактурні рішення, декоративне 

оздоблення чи додаткові кишені, 

пояси, тощо;  

3. Дизайн одягу з урахуванням 

економії та ефективності 

використання тканини, скорочення 

витрат енергії та ресурсів. 

З. Родс, М. Маргієла, 

XULY.Bët, І. Міяке, 

С. Лі, Е. Крейн, From 

Somewhere, Й. Тенг, 

К. Реберн, Дж. Ванг, 

KM/A, Raggedy, 

Trash Couture, 

С. Ганн, 

Г. Макквіллан, 

М. Лю, Дж. Робертс. 

3 Багато-

функціональний 

одяг 

1. Одяг з елементами трансформації; 

2. Дизайн одягу багатоцільового 

використання; 

3. Створення додаткових 

конструктивних елементів з метою 

подовження терміну його експлуатації. 

І. Міяке, А. Чанін, Й. 

Тенг, К. Реберн. 

4 Модульний одяг 1. Компліментарність одягу в рамках 

колекції; 

2. Дизайн колекції, елементи якої 

трансформуються, легко комбінуються 

між собою та можуть 

використовуватись окремо. 

С. Гаррат, Й. Тенг. 

5 Високоякісні та 

високо-коштовні  

матеріали 

1. Використання високоякісних тканин 

для забезпечення високої якості та 

створення колекцій класу «еко-люкс» 

або «еко-кутюр» 

Noir, С. Чауган. 

6 Дизайн одягу 

«поза часом» 

1. Акцент на індивідуальний пошив; 

2. Принципи сповільненої моди; 

3. Створення капсульних колекцій 

відповідно дон актуального попиту; 

4. Випуск колекцій не дотримуючись 

офіціальних сезонів моди. 

А. Чанін, From 

Somewhere, Й Тенг, 

KM/A, Є. Ґарсіа. 
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Продовження таблиці А.18. 
1 2 3 4 

7 Одяг, який легко 

ремонтується та 

утилізується 

1. Дизайн одягу з урахування його 

майбутнього ремонту та утилізації; 

2. Надання інструкцій щодо його 

використання та безпечної утилізації. 

Patagonia, С. Лі, 

Е. Крейн. 

8 Апсайклінг 1. Повторне використання вживаного 

одягу без втручання в склад та 

властивостей матеріалу в створенні 

нового продукту; 

2. Переосмислення текстильних 

відходів, зміна первісної функції 

вживаного одягу. 

М. Маргієла, 

XULY.Bët, EcoAlf, 

К. Реберн, Дж. Ванг, 

KM/A, Raggedy, Trash 

Couture, С. Ганн. 

9 Ресайклінг  1. Вторинна переробка сировини з 

метою створення нового одягу;  

2. Використання перероблених 

екологічних матеріалів; 

3. Концепції кругового виробництва 

замкненого циклу; 

4. Дизайн одягу «повторного циклу» 

(повернення одягу після споживання) 

Patagonia, 

С. Маккартні, 

М. Гоффман, COS, 

Pangaia, EcoAlf, 

С. Фаізант, 

Л. Лоудермілк. 

10 Одяг з 

екологічних 

матеріалів 

1. Мінімізація небезпечних хімічних 

речовин та побічних продуктів, 

підвищення ефективності 

використання енергії та води; 

2. Використання виключно 

екологічно чистих матеріалів; 

3. Використання швидко 

поновлюваних ресурсів; 

4. Раціональне використання 

природних ресурсів в процесі 

виготовлення та використання 

матеріалів. 

Patagonia, С. Лі, 

Е. Крейн, Organic, 

Noir, С. Маккартні, 

М. Гоффман, COS, 

Pangaia, А. Чанін, 

From Somewhere, 

EcoAlf, К. Реберн, 

Є. Гарсіа, С. Фаізант, 

Л. Лоудермілк, С. 

Чауган, М. Лю, 

Дж. Робертс. 

11 Етичний одяг 1. Використання матеріалів, які не 

містять «жорстокості»; 

2. Етична та свідома організація 

виробництва; 

3. Концепції сповільненої моди; 

4. Локальне виробництво. 

З. Родс, Organic, Noir, 

С. Маккартні, COS, 

Pangaia, А. Чанін, 

Trash.Couture, 

Є. Гарсіа, С. Фаізант. 

12 Одяг з 

підвищеною 

цінністю 

1. Дизайн одягу високої майстерності 

та довготривалого використання; 

2. Одяг з підвищеною матеріальною 

та духовною цінністю. 

Patagonia, COS, 

А. Чанін, К. Реберн, 

Л. Лоудермілк, 

С. Чауган. 

13 Біорозкладаний 

одяг 

1. Використання біорозкладаних та 

природніх матеріалів; 

2. Створення інноваційних матеріалів 

на основі біологічних, їстівних або 

рослинних компонентів;  

3. Дизайн одягу з безпечною та 

природною утилізацією. 

С. Лі, Е. Крейн, 

С. Фаізант, 
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Таблиця А.19. 

Найбільш поширені концепції дизайну екологічного одягу  
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Таблиця А.20. 

Аналіз практики еко-дизайну українських дизайнерів одягу 

№ Бренд/компанія/ 
дизайнер 

Еко-концепція Інноваційна функція Матеріали та їх 
походження 

Формоутворення Композиційні 
засоби Фото об’єкту 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Slowme 

(І.Василенко) 
1. Одяг з екологічних 
матеріалів;  
2. Безвідходне 
Формоутворення; 
3. Біорозкладаний 
одяг. 
 

1. Вироби бренду  
піддаються повторній 
переробці. 

- Натуральна та 
екологічна пряжа з 
вмістом бавовни, 
шовку, вовни 
мериноса, кашеміру; 
- Невикористана 
пряжа від інших 
виробництв; 
 

-Традиційний 
прямолінійний 
крій; 
- Колекції 
базуються 
переважно на одній 
базовій конструкції; 
- Симетричний 
конструктивний 
устрій. 

- Однотонна 
кольорова гама; 
- Фактурне 
оздоблення. 

 
2 DevoHome 

(О. Дево) 
1. Одяг з екологічних 
матеріалів; 
2. Біорозкладаний 
одяг. 
 

1. Інноваційна 
технологія 
виробництва 
органічного хутра з 
конопляної сировини; 
2. Природна 
утилізація виробів. 

- Матеріали власного 
виробництва; 
- Тканина із 
сировини конопель; 
- Конопляне хутро. 
 

-Традиційний 
прямолінійний 
крій; 
- Колекції 
базуються 
переважно на одній 
базовій конструкції; 
- Двосторонній 
верхній одяг; 
- Симетричний 
конструкт. устрій. 

- Фактурне 
оздоблення; 
- Декоративні 
накладні кишені; 
- Контрастні 
кольорові 
поєднання. 

 
3 Ксенія Шнайдер і 

DevoHome 
1. Одяг з екологічних 
матеріалів; 
2. Апсайклінг. 

1. Інноваційна 
технологія 
виробництва 
органічного хутра з 
конопляної сировини; 
2. Природна 
утилізація виробів. 

- Вінтажний денім;  
- Конопляне хутро. 

- Традиційний 
прямолінійний 
крій; 

- Декоративні 
накладні кишені; 
- Контрастне 
поєднання 
фактур; 
- Декоративні 
накладні кишені; 
- Нюансні 
кольорові 
поєднання. 
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Продовження таблиці А.20. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Зерно 1. Одяг з екологічних 

матеріалів; 
2. Етичний одяг; 
3. Переосмислення 
традиційного 
формоутворення; 
4. Одяг з 
підвищеною 
цінністю. 

1. Збереження, 
переосмислення 
корінних українських 
традицій. 

- Органічна бавовна; 
- Органічний шовк; 
- Конопляні 
матеріали; 
- Натуральна вовна.  

- Крій базується на 
конструктивному 
устрої українського 
народного костюма; 
- Симетричний 
конструктивний 
устрій; 
- Колекції 
базуються 
переважно на одній 
базовій конструкції. 

- Техніки вибійки 
та традиційної 
української 
вишивки; 
- Фурнітура та 
оздоблення з 
глини, скла, 
дерева; 
- Підкреслення 
конструктивних 
ліній.  

5 Roussin 
(С. Русинович) 

1. Апсайклінг; 
2. Одяг з екологічних 
матеріалів; 
3. Безвідходне 
формоутворення. 

1. Одяг, як безпека 
життєдіяльності в 
межах мегаполісу 

- Текстильні відходи 
від власного та 
інших виробництв; 
- Браковані 
матеріали та одяг; 
- Органічна бавовна; 
- Натуральний льон.  

- Контрастне 
зчленування форми; 
- Гіперболізація 
плечового поясу; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма. 

- Ручний принт з 
викор. аератору; 
- Контрастні 
світло-відбиваючі 
тканини;  
- Рефлексивні 
вставки; 
- Принт з колажу 
фотографій собак 
з притулку 
«Сіріус»;  

6 Litkovskaya, 
 еко-лінія 
«Артісаналь»  
(Л. Літковська) 

1. Апсайклінг; 
2. Одяг з 
підвищеною 
цінністю; 
3. Етичний одяг; 
4. Переосмислення 
традиційного 
формоутворення; 
5. Високоякісні та 
високо-коштовні  
матеріали. 

1. Симбіоз 
традиційного одягу з 
сучасними 
тенденціями; 
2. Авторська техніка 
створення сучасного 
текстилю старовинних 
ткацьких верстатах. 

- Старовині 
домоткані полотна; 
- Історичний та 
вживаний одяг; 
- Матеріали 
власного 
виробництва (тканні 
з розрізаних 
вживаних виробів, 
зшитих у довгу 
смугу). 

- Гіперболізація 
плечового поясу 
одягу; 
- Формостійкість 
через грубість 
матеріалу; 

- Метричний 
ритм; 
- Динамічні 
засоби;  
контр. поєднання; 
- Контрастне 
поєднання 
фактур; 
- Контрастні 
кольорові 
поєднання. 
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Продовження таблиці А.20. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Golub Upcycled 

Denim Project 
(Я. Голуб) 

1. Апсайклінг; 
2. Одяг з 
підвищеною 
цінністю; 
3. Безвідходне 
формоутворення. 

__ - Вінтажний денім; 
- Стоковий одяг; 
- Одяг із магазинів 
«секонд-хенд». 

- Традиційний 
прямолінійний 
крій; 
- Колекції 
базуються 
переважно на одній 
базовій конструкції; 
- Поєднання 
формотворчих 
систем вживаних 
виробів; 
- Симетричний 
конструкт. устрій. 

Сприйняття 
конструкт. однак. 
одягу залежить від  
першоджерела; 
- Підкреслення 
конструктивних 
ліній;  
- Контрастне 
поєднання фактур; 
- Метричний ритм. 
 

 

8 Reviclo By 
Markova 
(А. Маркова) 

1. Апсайклінг; 
2. Одяг з 
підвищеною 
цінністю; 
3. Одяг, який легко 
ремонтується та 
утилізується; 
4. Безвідходне 
формоутворення. 

__ - Вінтажний денім;  
- Вовняні вироби;  
- Шкіряні куртки. 

- Деконструкція 
використаного 
одягу; 
- Колекції 
базуються 
переважно на одній 
базовій конструкції; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма. 

- Підкреслення 
конструктивних 
елементів 
(застібка, пояс); 
- Нюансна 
кольорова гамма; 
- Динамічні 
засоби. 
 

 
9 KLAPTYK fashion 

(І. Павлічук і О. 
Краснопьорова) 

1. Апсайклінг; 
2. Одяг з 
підвищеною 
цінністю; 
3. Безвідходне 
формоутворення; 
4. Етичний одяг. 

__ - Текстильні відходи 
від власного та 
інших виробництв; 
- Використаний 
одяг; 
- Нереалізовані 
текстильні продукти 
від магазинів тканин 
та одягу. 

- Формостійкість 
через грубість 
матеріалу; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма; 
- Традиційний 
прямолінійний крій. 

- Зорові ілюзії; 
- «Клаптики» 
контрастних 
відтінків; 
- Багатошаровість; 
- Декорування 
основної форми 
залишками 
тканини; 
- Динамічні 
засоби.  
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Продовження таблиці А.20. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
10 Preapoclo 

(В. Караман, 
А. Соболєв, 
В. Бурлаченко) 

1. Апсайклінг; 
2. Безвідходне 
формоутворення. 

1. «Перед-  
апокаліптичний» одяг 

- Одяг із магазинів 
«секонд-хенд»; 
- Використані штори; 
- Вінтажні шкіряні 
вироби; 
- Текстильні вживані 
речі. 

- Формостійкість 
через грубість 
матеріалу; 
- Гіперболізація 
фігури людини; 
- Поєднання 
формотворчих 
систем вживаних 
виробів; 
- Контрастне 
зчленування форми. 

- Контрастна 
кольорова гамма;   
- Об’ємні 
настрочені 
кишені; 
- Динамічні 
засоби; 
- Контрастне 
поєднання 
фактур.  

11 RCR Khomenko 
(Я. Хоменко) 

1. Апсайклінг; 
2. Етичний одяг; 
3. Одяг з екологічних 
матеріалів; 
4. Одяг з 
підвищеною 
цінністю. 

__ - Одяг із магазинів 
«секонд-хенд»; 
- Штори; 
- Скатерті; 
- Етичні матеріали. 
 

- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма; 
- Традиційний 
прямолінійний крій; 
- Колекції базуються 
переважно на одній 
базовій конструкції; 
- Симетричний 
конструктивний 
устрій. 

- Авторський 
фантазійний 
принт; 
- Контрастна 
кольорова гамма;   
- Метричний 
ритм; 
- Динамічні 
засоби. 

 
12 Колаборація DHL 

і бренду 
POSTUSHNA 

1. Апсайклінг; 
2. Безвідходне 
формоутворення. 

1. Переосмислення 
вживаної 
робочої уніформи та 
створення із неї 
сучасний 
повсякденний одяг. 

- Вживана уніформа  
компанії «DHL». 

- Гіперболізація 
плечового поясу; 
- Асиметричний 
крій; 
- Формостійкість 
через грубість 
матеріалу; 
- Поєднання 
формотворчих 
систем вживаних 
виробів; 
- Контрастне 
зчленування форми. 

- Членування 
форми;  
- Контрастна 
кольорова гамма; 
- Стежки грубими 
нитками;  
- Багатошаровість;  
- Фактурне 
оздоблення; 
- Ритмічні засоби; 
- Нашивні 
декоративні 
елементи. 

 



 

 

245 

 

Продовження таблиці А.20. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
13 Rehash 

(А. Тесло,  
О. Дружинськая) 

1. Апсайклінг; 
2. Безвідходне 
формоутворення. 

__ - Вживаний одяг; 
- Нереалізована 
текстильна 
продукція магазинів 
тканин та одягу. 

- Традиційний 
прямолінійний 
крій; 
- Колекції 
базуються 
переважно на одній 
базовій конструкції; 
- Симетричний 
конструктивний 
устрій. 

- Ритмічні засоби; 
- Зорові ілюзії; 
- Шви навиворіт;  
- Контрастна 
кольорова гамма; 
- Членування 
форми. 

 
14 Natasha 

Fishchenko 
1. Одяг з екологічних 
матеріалів;  
2. Апсайклінг; 
3. Одяг з підвищеною 
цінністю; 
4. Дизайн одягу 
«поза часом». 

__ - Екологічні та 
натуральні 
матеріали; 
- Вінтажні та стокові 
текстильні вироби. 

- Гіперболізація 
плечового поясу; 
- Контрастне 
зчленування форми; 
- Асиметричний 
крій. 
 

- Метричне 
членування 
композиції одягу;  
- Контрастна 
кольорова гамма;  
- Підкреслення 
конструктивних 
ліній; 
- Членування 
форми.  

15 Сhereshnivska 
(Є. Черешнівська) 

1. Апсайклінг; 
2. Одяг з підвищеною 
цінністю. 

1. Біомімікричний 
дизайн  
 

- Одяг із магазинів 
«секонд-хенд»; 
- Вінтажні та стокові 
текстильні вироби. 

- Контрастне 
зчленування форми; 
- Складне 
структурно-
фактурне 
наповнення; 
- Асиметричний 
крій. 

- Фактурне 
відтворення 
біонічних форм; 
- Гіперболізовані 
елементи в 
дизайні принтів;  
- Ритмічні засоби; 
- Контрастна 
кольорова гамма; 
- Контрастне 
поєднання 
фактур.  
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Продовження таблиці А.20. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
16 Ksenia Schnaider 1. Апсайклінг; 

2. Ресайклінг; 
3. Безвідходне 
формоутворення;  
4. Етичний одяг; 
5. Одяг з екологічних 
матеріалів; 
6. Одяг з підвищеною 
цінністю. 

1. Використання 
переробленого 
поліестеру (з 
пластикових пляшок) 
у співпраці з 
виробником 
інноваційних тканин 
«ISKO» 

- Вінтажний денім; 
- Використаний одяг 
із магазинів «секонд-
хенд» та соціальних 
надходжень; 
- Перероблений 
поліестер; 
- Конопляне хутро 
DevoHome; 

- Контрастне 
зчленування форми; 
- Складне 
структурно-
фактурне 
наповнення; 
- Гіперболізація 
плечового поясу; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма. 

- Контрастна 
кольорова гамма;  
- Динамічні 
засоби; 
- Зорові ілюзії; 
- Багатошаровість; 
- Контрастне 
поєднання 
фактур. 

 
17 Bevza 

(С. Бевза) 
1. Одяг з екологічних 
матеріалів; 
2. Етичний одяг 
3. Ресайклінг; 
4. Одяг з підвищеною 
цінністю. 

1. Використання 
інноваційних 
екологічних тканин та 
переробленого 
поліестера з 
океанічного 
пластику 

- Перероблений 
поліестер; 
- Органічні та 
натуральні 
матеріали. 

- Традиційний 
прямолінійний крій; 
- Симетричний 
конструктивний 
устрій. 

- Відтворення 
фактури хутра 
через текстильний 
принт; 
- Одноколірна 
кольорова гамма; 
- Метричне 
членування 
композиції одягу; 
- Наскрізні 
прорізи, 
залишення 
просвітів. 
 

 

18 IMAGINE 
(О. Бегтяр) 

1. Ресайклінг; 
2. Одяг з екологічних 
матеріалів; 
3. Етичний одяг; 
4. Модульний одяг; 
5. Одяг з підвищеною 
цінністю. 

1. Компліментарність 
одягу в рамках 
колекції; 
2. Інноваційні 
матеріали з 
океанічного пластику 
або швидко 
розкладних 
компонентів. 

- Органічні 
матеріали; 
- Інноваційні еко-
матеріали; 
- Натуральний 
італійський текстиль. 

- Гіперболізація 
плечового поясу; 
- Контрастне 
зчленування форми; 
- Колекції 
базуються 
переважно на одній 
базовій конструкції. 

- Одноколірна 
кольорова гамма; 
- Контрастне  
поєднання 
фактур; 
- Наскрізні 
прорізи, 
залишення 
просвітів. 
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Продовження таблиці А.20. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
19 Atelier Handmade 

(А. Єршова) 
1. Ресайклінг; 
2. Одяг з екологічних 
матеріалів. 

1. Регенерований 
нейлон з 
перероблених 
рибальських сіток 

- Органічний льон 
локального 
виробництва; 
- Технологічний 
матеріал «Econyl» 
(регенерований 
нейлон). 

- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма; 
- Гіперболізація 
плечового поясу; 
- Традиційний 
прямолінійний 
крій; 
- Симетричний 
конструктивний 
устрій. 

- Одноколірна 
кольорова гамма; 
- Метричне 
членування 
композиції одягу; 
- Контрастне  
поєднання 
фактур; 
 

 

20 NCYZIP 
(М. Тимошенко, 
Н. Фіщенко) 

1. Апсайклінг; 
2. Ресайклінг; 
3. Безвідходне 
формоутворення; 
4. Одяг з екологічних 
матеріалів;  
5. Багато-
функціональний 
одяг; 
6. Модульний одяг; 
7. Одяг з 
підвищеною 
цінністю. 

1. Одяг-конструктор; 
2. Компліментарність 
та створення змінних 
конструктивних 
елементів; 
3. Інноваційні 
екологічні матеріали. 

- Органічні 
матеріали; 
- Еко-інноваційні 
тканини з 
переробленої 
сировини; 
- Вживані та стокові 
текстильні вироби. 

- Гіперболізація 
плечового поясу; 
- Симетричний 
конструктивний 
устрій; 
- Контрастне 
зчленування 
форми; 
- Колекції 
базуються 
переважно на одній 
базовій конструкції. 

- Контрастна 
кольорова гамма; 
- Метричне 
членування 
композиції одягу; 
- Контрастне  
поєднання 
фактур; 
- Підкреслення 
конструктивних 
ліній. 
 
 

 

21 DZHUS 
(І. Джус) 

1. Етичний одяг 
2. Багато-
функціональний 
одяг; 
3. Модульний одяг; 
4. Безвідходне 
формоутворення 
5. Одяг з 
підвищеною 
цінністю. 

1. Багато-
функціональний одяг з 
елементами 
трансформації; 
2. Перетворення одягу 
в інший за функцією 
виріб; 
3. Техніко-
конструктивні 
експерименти. 

- Органічні та 
натуральні 
матеріали. 

- Інноваційний 
крій; 
- Гіперболізація 
фігури людини; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма; 
- Тривимірність 
формоутворення. 

- Одноколірна або 
двоколірна гамма; 
- Метричний 
ритм; 
- Контрастне 
поєднання 
фактур; 
- Багатошаровість; 
- Динамічні 
засоби. 
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Продовження таблиці А.20. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аксесуари 
1 Roussin 

(С. Русинович) 
1. Апсайклінг; 
2. Ресайклінг; 
3. Безвідходне 
формоутворення. 

1. Виготовлення 
аксесуарів з 
поліетиленових смуг 
ручною в’язкою 
ґачком. 

- Вживані 
поліетиленові 
пакети;  
- Перероблений 
поліетилен. 

- Формостійкість 
через грубість 
отриманої фактури; 
- Тривимірність 
формоутворення. 
 
 
 

- Використання 
контрастних 
обшивок та 
фурнітури; 
- Контрастна 
кольорова гамма; 
- Контрастне 
поєднання 
фактур. 
 

 

2 Avoska 1. Безвідходне 
формоутворення; 
2. Виріб з 
екологічних 
матеріалів; 
3. Біорозкладаний 
виріб. 

1. Сумка-«шопер», як 
замінник магазинних 
поліетиленових 
пакетів. 

- Органічна бавовна;  
- Залишки від інших 
виробництв. 

- Формоутворення 
залежить від 
внутрішнього 
наповнення сумки; 
- Вироби базуються 
переважно на одній 
базовій конструкції; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма. 

- Однокольорова 
гамма виробів; 
- Динамічні 
засоби; 
- Метрична схема 
в’язки; 
- Фактурна в’язка. 

 

3 URBANKO 
(М. Ченош) 

1. Апсайклінг; 
2. Безвідходне 
формоутворення. 

1. Сумка-
трансформер: 
(перетворення у 
скатертину для 
пікніка). 

- Використані 
банери. 

- Вироби базуються 
переважно на одній 
базовій конструкції. 
 

- Акцент на 
графічному 
дизайні банеру; 
- Фрагментарність 
гіперболізованого 
рисунку; 

 
 Колаборація 

«Uklon» і 
«Comfy» 

1. Апсайклінг; 
2. Безвідходне 
формоутворення. 

__ - Використані 
банери. 

- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма. 

- Оздоблення 
контрастними 
обшивками та 
фурнітурою; 
- Контрастна 
кольорова гамма.  
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Продовження таблиці А.20. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Ochis Coffee 1. Виріб з 

екологічних 
матеріалів; 
2. Безвідходне 
формоутворення; 
3. Біорозкладаний 
виріб. 

1. Біорозкладані 
окуляри; 
2. Інноваційний спосіб 
виробництва окулярів 
з натуральних 
компонентів. 

- Матеріали власного 
виробництва з зерен 
кави, насіння льону 
та кополімеру. 

- Вироби базуються 
переважно на одній 
базовій конструкції. 

- Переважно 
темна кольорова 
гамма; 
- Контрастне 
поєднання 
фактур. 
 
 

 
5 Anumo 

(С. Попруга) 
1. Ресайклінг; 
2. Безвідходне 
формоутворення. 

1. Авторська 
технологія вторинної 
переробки пластику 
(пресування 
роздроблених 
пластикових відходів 
у готові дизайнерські 
вироби). 

- Перероблений 
пластик; 

- Вироби базуються 
переважно на одній 
базовій конструкції. 

- Контрастні 
кольорові 
поєднання;  
- Динамічний 
«принт», 
створений 
технологією 
виготовлення 
вторинного 
пластику.  

6 Re-Beau 1. Ресайклінг; 
2. Безвідходне 
формоутворення. 

1. Використання 
термопласту: 
розплавлення 
пластику до рідкої 
консистенції під дією 
високих температур; 
2. Формування 
кінцевого виробу під 
тиском у металевій 
формі. 

- Використані 
пляшки з шампунів, 
кремів та іншої 
продукції за 
доглядом. 

- Експериментальні 
та неординарні 
форми; 
- Динамічна 
об’ємно-просторова 
форма. 

- Колір виробів 
створюється 
змішенням 
пластику до 
необхідного тону; 
- Контрастні 
кольорові 
поєднання; 
- Динамічні 
засоби. 
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Таблиця А.21. 
Порівняльна характеристика світових і українських брендів за використанням концепцій дизайну еко-одягу 

№ Бренд/дизайнер 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Світові бренди 

1 З. Родс + + - - - - - - - - + - - 

2 М. Маргієла + + - - - - - + - - - - - 

3 XULY.Bët + + - - - - - + - - - - - 

4 Patagonia - - - - - - + - + + - + - 

5 І. Міяке + + + - - - - - - - - - - 

6 С. Лі + + - - - - + - - + - - + 

7 Е. Крейн + + - - - - + - - + - - + 

8 Organic - - - - - - - - - + + - - 

9 Hoir - - - - + - - - - + + - - 

10 С. Маккартні - - - - - - - - + + + - - 

11 М. Гоффман - - - - - - - - + + - - - 

12 COS - - - - - - - - + + + + - 
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Продовження таблиці А.21. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

13 Pangaia - - - - - - - - + + + - - 

14 А. Чанін - - + - - + - - - + + + - 

15 Fr.Somewhere - + - - - + - - - + - - - 

16 EcoAlf - - - - - - - + + + - - - 

17 Й. Тенг - + + + - + - - - - - - - 

18 К. Реберн + + + - - - - + - + - + - 

19 Дж. Ванг + + - - - - - + - - - - - 

20 KM/A - + - - - + - + - - - - - 

21 Raggedy - + - - - - - + - - - - - 

22 Tr.Couture - + - - - - - + - - + - - 

23 Є. Ґарсіа - - - - - + - - - + + - - 

24 С. Фаізант - - - - - - - - + + + - + 

25 Л. Лоудермілк - - - - - - - - + + + + - 

26 С. Чауган - - - - + - - - - + + + - 

27 С. Ганн + + - - - - - + - - - - - 

28 Г. Макквіллан + + - - - - - - - - - - - 

29 М. Лю + + - - - - - - - + - - - 

30 Дж.Робертс + + - - - - - - - + - - - 



 

 

252 

 

Продовження таблиці А.21. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Українські бренди 

1 Slowme - + - - - - - - - + - - + 

2 DevoHome - - - - - - - - - + - - + 

3 Зерно + - - - - - - - - + + + - 

4 Roussin - + - - - - - + + + - - - 

5 Litkovskaya + - - - + - - + - - + + - 

6 Golub U.D.P. - + - - - - - + - - - + - 

7 Reviclo - + - - - - + + - - - + - 

8 KLAPTYK - + - - - - - + - - + + - 

9 Preapoclo - + - - - - - + - - - - - 

10 R. Khomenko - - - - - - - + - + + + - 

11 Postushna - + - - - - - + - - - - - 

12 Rehash - + - - - - - + - - - - - 

13 N.Fishchenko - - - - - + - + - + - + - 

14 Сheresnivska - - - - - - - + - - - + - 

15 K.Schnaider - + - - - - - + + + + + - 

16 Bevza - - - - - - - - + + + + - 

17 IMAGINE - - - + - - - - + + + + - 
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Продовження таблиці А.21. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

18 
Atelier 
Handmade 

- - - - - - - - + + - - - 

19 NCYZIP - + + + - - - + + + - + - 

20 DZHUS - + + + - - - - - - + + - 

21 Avoska - + - - - - - - - + - - + 

22 URBANKO - + - - - - - + - - - - - 

23 
«Uklon» і 
«Comfy» 

- + - - - - - + - - - - - 

24 Ochis Coffee - + - - - - - - - + - - + 

25 Anumo - + - - - - - - + - - - - 

26 Re-Beau - + - - - - - - + - - - - 

Світові бренди 
(в % відношенні) 

12 17 4 1 2 5 3 9 8 19 12 6 3 

40 % 56,6 % 13,3 % 3,3 % 6,6 % 16,6 % 10 % 30 % 26,6 % 63,3 % 40 % 20 % 10 % 

Українські бренди 
(в % відношенні) 

2 17 2 3 1 1 1 15 8 13 9 13 4 

7,6 % 65,3 % 7,6 % 11,5 % 3,8 % 3,8 % 3,8 % 57,6 % 30,7 % 50 % 34,6 % 50 % 15,3 % 

Всього: 
(з 56 брендів) 

14 34 6 4 3 6 4 24 16 32 21 19 7 

Всього в % 
відношенні 

25% 60,7 % 10,7 % 7,1 % 5,3 % 10,7 % 7,1 % 42,8 % 28,5 % 57,1 % 37,5 % 33,9 % 12,5 % 
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Додаток Б 

Ілюстративний матеріал 
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Рис. В.2.1. Традиційний крій української сорочки. 

(1 - Перед; 2 - Спинка; 3 - Рукава; 4 - Кокетка; 5 - Ластовинці; 6 - Манжети). 

 

 

Рис. В.2.2. Чоловічий плащ поч. ХХст. (Корея, Сеул). 

Схема: Дороті Бернхем. Ілюстрація: «Сut my cote» (1973 р.)
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Рис. В.2.3. Таяхт. Дизайн-розробки комбінезону «Тута». 

 Флоренція, 1920 р. Джерело: архів «THAYAHT & RAM» 

 

 
Рис. В.2.4. Ліс Бейєр-Вольгер. «Баухаус-Сукня». Дессау, 1928 р. 

Джерело: архів «Bauhaus Kooperation» 
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Рис. В.2.5. Олександра Екстер. Жіночий одяг «На всі випадки життя» 

за народними мотивами, 1923 р. 

 

 

Рис. В.2.6. Володимир Татлін. «Одяг-нормаль». 

Модель повсякденного чоловічого костюму, 1923-1924 рр.  
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Рис. В.2.7. Схема виготовлення кафтану із двох рушників. 

Ескіз В. Мухіної, за розробкою Н. Ламанової. 

Ілюстрація з альбому «Мистецтво в побуті» (1925 р.) 

 

 

 
Рис. В.2.8. Соня Делоне. Ковдра для сина, 1911 р. З колекції Національного 

музею сучасного мистецтва (Париж, Франція) 
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Рис. В.2.9. Соня Делоне. Симульнтна сукня, 1913 р. 
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Рис. В.2.10. Наталія Гончарова. Сукня з використанням аплікативних 

технік для модного дому «Myrbor». 

Джерело: Музей Вікторії і Альберта (Лондон, Англія) 

 

 

 

Рис. В.2.11. Бернард Рудофскі. «Ґудзики» та «Кишені». 

Ілюстрація із монографії «Чи сучасний одяг?» (Б. Рудофскі, 1944 р.)  
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Рис. В.2.12. Бернардо Рудофскі. Колекція одягу без відходів, 1951 р. 

 

 

Рис. В.2.13. Клер МакКардел. Сукня і жакет із прямокутного крою. Схеми із 

розмірами. Ілюстрації від Harper’s Bazaar та Mademoiselle 

(Б. Рудофскі «Чи сучасний одяг?» (1944 р.)  
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Рис. Б.3.1. Scott Paper Company. Паперові сукні, 1966 р. 

 

 

 

Рис. Б.3.2. Енді Воргол. Папірові сукні в стилі поп-арт, 1968 р. 



 

 

263 

 

 

Рис. Б.3.3. Гаррі Гордон. Серія з п’яти моделей паперових суконь 

з плакатною технологією нанесення малюнку, 1968 р. 

 

 

Рис. Б.3.4. Андре Курреже. Сукня з елементами вінілу. 1986 р. 

Джерело: Музей мистецтва Метрополітен (Нью-Йорк, США)  
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Рис. Б.3.5. Адольфо Сардінья. Вечірній ансамбль зшитий із ковдри ХІХ ст. 

США, 1967 р. Музей Альберта і Вікторії (Лондон, Англія) 

 

Рис. Б.3.6. Cifonelli. Чоловічий костюм створений з індійської 

хустки пейслі ХІХ ст., виготовлений на замовлення, 1960 р.  
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Рис. Б.3.7. Бетсі Джонсон. Сукня-светр з вовняної пряжі 

та мотивом птахів, 1971р. Джерело: www.crushvintage.com 

 

 

Рис. Б.3.8. Зандра Родс. Вечірня сукня з шовку, 1972 р. 

Джерело: Музей мистецтв Метрополітан (Нью-Йорк, США) 
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Рис. Б.3.9. Джорджіо ді Сантанжело. 

Тірольська сукня,1969 р. 

 

Рис. Б.3.10. Френсіс Батлер. Пальто з 

печворку, 1969-1970 р.

 

Рис. Б.3.11. Сюзанна Люїс. В’язане пальто «Мрії Шекспіра» 

із вовняної пряжі, з атласною аплікацією, 1977 р. 

Джерело: Д. Шафлер Дейл «Мистецтво до одягу»  
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Рис. Б.3.12. Маріо Ріволі. «Переобтяжена куртка» (англ. Overdone Jacket), 

Квілтінг із «знайдених предметів», 1973 р. 

Джерело: Джулі Шафлер Дейл «Мистецтво до одягу» 
 

 

Рис. Б.3.13. Valentino. Вінтажна куртка з печворку кін. 1970 – поч. 1980-х рр., 

Італія. Джерело: https://vintagevonwerth.de/  
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Рис. Б.3.14. Missoni. В’язка «Печворк», 1970 р. 

Джерело: https://www.missoni.com/ 

 

 

Рис. Б.3.15. Джорджіо ді Сантанжело. Колекція одягу «Індійська мода». Фото з 

американського журналу мод «Vogue», вересень 1970 р.  
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Рис. Б.3.16. Ів Сен-Лоран. Колекція осінь-зима 1969/1970 рр. 

Джерело: https://www.minniemuse.com/articles/creative-connections/patchwork
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Рис. Б.3.17. Lanvin. Колекція суконь, 

1972 р. 

 

 

Рис. Б.3.18. Теа Портер. Шовковий 

кафтан з текстильним рисунком 

в стилі печворк, 1968 р. Музей 

Альберта і Вікторії (Лондон, Англія) 

 

 

Рис. Б.3.19. Обкладинка квітневого 

журналу мод «Hasper’s Bazaar», 

 1969 р. 

 

Рис. Б.3.20. Ів Сен-Лоран. Колекція  

весна-літо 1969 р. Публікація в 

журналі мод «Vogue», 1969 р.
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Рис. Б.3.21. Джорджіо ді Сантанжело. Сукня «Клімт», осінь 1969 р. 

З колекції Інституту моди і дизайну, Лос-Анджелес, США 

 

 

Рис. Б.3.22. Колекція одягу від Джорджіо ді Сантанжело. Фото з журналу мод 

«Вог» (Vogue), липень 1968 р. Фотограф: Франко Рубартеллі 
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Рис. Б.3.23. Використання та ремонтування одягу патчами 

за естетикою руху хіпі 

 

Рис. Б.3.24. Використання та ремонтування одягу патчами 

за естетикою руху панків 
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Рис. Б.3.25. Джинси нью-йоркської художниці Жаклін Фогел  
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Рис. Б.3.26. Міхаель Фаянс. Армійське пальто з ручною вишивкою 

 та аплікацією, 1967 р.  
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Рис. Б.3.27. Барбара Рамзі. «Одяг медичної школи» 

(Medical School Outfit), 1971-1975 рр.  



 

 

276 

 

 

 

Рис. Б.3.28. Marimekko. Сукня 1973 р. 

Дизайнер: Пентті Ренті 

 

 

Рис. Б.3.29. Зандра Родс. Сукня з 

колекції «The Knitted Circle 

collection», 1969 р.

 

Рис. Б.3.30. Розташування текстильного принту та деталей крою костюму. 

Джерело: кадр з відео-туторіалу виготовлення колекції «The Knitted 

Circle collection» (колекція навчальних відео від З. Родс
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Рис. Б.3.31. Зандра Родс. Крій сукні з колекції «Китайські квадрати». Джерело:  

експозиція «YIELD» «Making fashion without making waste», Голлі Макквіллан 

 

 

Рис. Б.3.32. Зандра Родс. Текстильний дизайн сукні з колекції «Китайські 

квадрати». Фото з експозиції «YIELD: Making fashion without making waste»  
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Рис. Б.3.33. Зандра Родс. Сукня з шовкового крепу, колекція «Китайські 

квадрати», весна/літо 1980 р. Фото з експозиції «YIELD: Making fashion without 

making waste», Холлі Маккуілан  
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Рис. Б.3.34. Міхаєль Гобан. Комплект одягу (жилет та спідниця) з зеленої 

шкіри, 1980 р. Джерело: онлайн-магазин вінтажного одягу style and salvage.com 

 

 

Рис. Б.3.35. Джон Ґальяно. Ескізи до «Зимової колекції», 1982 р.  
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Рис. Б.3.36. Кетрін Гемнетт. Ілюстрація з американського «Vogue» 

(вересень 1984 р.). Фото: Пітер Ліндберг  
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Рис. Б.3.37. Сандра Ґаррат. Варіанти трансформації одягу колекції  
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Рис. Б.3.38. Мартін Маргієла. Пальто з печворку, 

колекція осінь-зима 1989/1990 рр. 

 

 

Рис. Б.3.39. Мартін Маргієла. Светр з армійських шкарпеток, 

колекція осінь-зима 1991/1992 рр.  
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Рис. Б.3.40. Мартін Маргієла. Сукні з футболок, колекція весна-літо 1990 р.  
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Рис. Б.3.41. XULY.Bët (Ламін Куяте). Комплект одягу за концепцією 

апсайклінг, осіння колекція 1994 р., Франція.  

З колекції музею мистецтв, Нью-Йорк  



 

 

285 

 

 

 
Рис. Б.3.42. XULY.Bët (Ламін Куяте). Ансамбль з переробленого одягу, осіння 

колекція 1994 р., Франція. З колекції музею мистецтв, Нью-Йорк  
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Рис. Б.3.43. Patagonia. Лінія одягу «Sychilla». 

Джерело: каталог одягу від «Patagonia», 1985 р. 

 

 

Рис. Б.3.44. ESPRIT. «Еколекція», 1992 р. Дизайнер: Лінда Ґроуз  
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Рис. Б.3.45. Ромео Джиглі. Жакет із конопляної тканини, поч. 1990 р. 

 

 

Рис. Б.3.46. Джоржіо Армані. Жіночий костюм 

із конопляних матеріалів, 1995 р.  
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Рис. Б.3.47. Іссей Міяке. Колекція «Зоряний вибух» (Starburst). 

Одяг із бавовни, покритий тонкими плівками металевого паперу, 1998 р.  
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Рис. Б.3.48. Іссей Міяке. Колекція «Pleats Please». 

Джерело: https://www.isseymiyake.com 

 
Рис. Б.3.49. Паскаль Рулін. Ілюстрація з анімації, підготовленої для виставки 

«Виготовлення речей Іссея Міяке» та «Японський модерн у ЗМІ»  
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Рис. Б.3.50. Мері Пінг. Аксесуари з колекції бренду Slow and Steady Wins the 

Race. Серія дизайнерських сумок з органічного котону 

 

 

Рис. Б.3.51. Edun. Круїзна колекція весна-літо 2017 р.  
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Рис. Б.3.52. Джон Патрік. Колекція від бренду Organic, осінь-зима 2022 р. 

Джерело: інтернет-магазин «Organic by John Patric» 

 

 

Рис. Б.3.53. Noir і Illuminati. Колекція «Чорна пудра», весна-літо 2011 р.  
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Рис. Б.3.54. Роб Юнгманн. Модель «Slushi Baja Tee», колекція бренду 

Jungmaven. Джерело: Jungmaven.com 

 

Рис. Б.3.55. Levi’s. Колекція «Wellthread x Outerknown» з використанням 

органічних бавовняних та конопляних матеріалів, 2019 р.  
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Рис. Б.3.56. Рік Оуенс. Колекція одягу з елементами із конопляних матеріалів, 

осінь/зима 2018 р. 

 

 

Рис. Б.3.57. Etro. Колекція за мотивами Індонезії, 2019 р.  
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Рис. Б.3.58. Стелла Маккартні. Колекція повсякденного одягу, 
осінь-зима 2021/2022 рр. 

 

 

Рис. Б.3.59. Мара Гоффман. Колекція повсякденного одягу, весна 2020 р.  
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Рис. Б.3.60. COS. Жіночі штани та чоловічий тренч із ліоцелл. 

Джерело: інтернет-магазин «COS» 

 

 

Рис. Б.3.61. Мара Гоффман. Колекція купальників. 

Джерело: marahoffman.com  
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Рис Б.3.62. Орон Кеттс та Іонат Зурр. Мініатюрний прототип безшовної  

куртки зі «шкіри без жертв» 

 

 
Рис. Б.3.63. Джессіка Крюгер. Аксесуари з еко-текстилю «Фрумат»  
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Рис. Б.3.64. Adidas Originals. Класичні кросівки з колекції «Stan Smith» 

 з матеріалу «Мило» 

 

 
Рис. Б.3.65. Стелла Маккартні. Комплект одягу з еко-матеріалу на основі 

грибного міцелію, 2021 р.  
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Рис. Б.3.66. Gucci. Колекція взуття із матеріалів «Деметра», 2021 р. 

 

  

Рис. Б.3.67. Вальдіс Штейнарсдоттір. Еко-лінія напівпрозорих жилетів  



 

 

299 

 

 

Рис. Б.3.68. Сальваторе Феррагамо. Капсульна еко-колекція одягу з 

помаранчевої сировини «Orange Fiber» 

 

 

Рис. Б.3.69. The North Face. Вологонепроникна парка  
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Рис. Б.3.70. Grey State Apparel. Захисна куртка з інноваційною  

антимікробною обробкою «HeiQ V-block» 

 

  
Рис. Б.3.71. Шеріл Тенґ. Багатофункціональний виріб,  

спроектований за модульною системою   
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Рис. Б.3.72. Skyscrape. Куртка з інноваційними властивостями адаптації до 

температури свого власника і навколишнього середовища 

 

  
Рис. Б.3.73. Архізум. Поетапні схеми створення одягу без утворення  

відходів, 1973 р. 
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Рис. Б.3.74. Карла Фернандес. Колекція одягу без відходів, 2010 р. 

 

 

Рис. Б.3.75. Йолі Тенг. Фото з показу колекції «Одяг без відходів», 2009 р. 

Фото з експозиції «Fashion Unraveled». Джерело: архів Музею інституту 

технології моди, Нью-Йорк, США   
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Рис. Б.3.76. Тара Сент-Джеймс. Сукня-трансформер з квадратних елементів 

 

 

 

Рис. Б.3.77. Тара Сент-Джеймс. Схема крою сукні-трансформеру. 

З експозиції «YIELD: Making fashion without making waste», Холлі Маккуілан 
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Рис. Б.3.78. Девід Телфер. Схема крою та зборки (зліва). Дафлкот (справа). 

З експозиції «YIELD: Making fashion without making waste», Холлі Маккуілан 

 

 

Рис. Б.3.79. Фарра Флойд. Колекція безвідходного одягу, 2020 р.  
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Рис. Б.3.80. Сиддхартха Упадхья. Жакет з використанням безвідходної 

технології «Direct Patternon Loom» 

 

 

 
Рис. Б.3.81. Дизайн-розробки безвідходного одягу  

за технікою Джуліана Робертса «заглушка» (англ. Plug)  
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Рис. Б.3.82. Джуліан Робертс. Створення безвідходного одягу  

за технікою «віднімання через вирізання» (англ. Subtraction Cutting) 

 

 
Рис. Б.3.83. Джуліан Робертс. Алгоритм створення безвідходного одягу  

за технікою «видалення» (англ. Displacement Technique)  
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Рис. Б.3.84. Голлі Макквіллан. Інноваційна методика створення безвідходного 

одягу на ткацьких верстатах 

 

 

Рис. Б.3.85. From Somewhere. Сукня-апсайклінг з купальників «Speedo», 2008 р.  
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Рис. Б.3.86. Мартін Маргієла. Лінія одягу «Artisanal Line», 2001-2007 р. 

 

 

Рис. Б.3.87. Doodlage. Колекція одягу із залишків. Дизайнер: Кріті Тула  
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Рис. Б.3.88. Джефрі Ванг. Колекція одягу з вінтажних джинсів 

 

 

  
Рис. Б.3.89. Крістофер Реберн. Колекція одягу осінь-зима 2019/2020 р. 
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Рис. Б.3.90. Gucci. Лінія чоловічого верхнього одягу та аксесуарів 

виготовлених з матеріалу «Еконейл». Джерело: www.farfetch.com 

 

 

Рис. Б.3.91. Repainted. Колекція купальників з матеріалу «Еконейл». 

Джерело: https://www.econyl.com/brand/repainted/  
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Рис. Б.3.92. Vaude. Оформлення вітрини магазину (зліва) та 

одяг для активного відпочинку (праворуч) 

 

 

Рис. Б.3.93. EcoAlf. Колекція одягу осінь-зима 2019 р. за концепцією вторинної 

переробки. Фото: Мартіна Ферара  
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Рис. Б.3.94. Nike. Колекція взуття «Nike Grind» (апсайклінг старого взуття) 

 

 

Рис. Б.3.95. Nike. Футбольна форма для Бразилії, Нідерландів, Португалії, 

Сербії та Словенії з перероблених пляшок 
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Рис. Б.3.96. Páramo. Колекція водовідштовхувального одягу 

 з еластомеру «TX.10i»  
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Рис. Б.3.97.  DuPont. Лижна еко-куртка з матеріалу «Сорона», 2020 р.  

 

 

 

Рис. Б.3.98. Сюзана Лі. Біо-жилет виготовлений із чаю комбучі 
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Рис. Б.3.99. Adidas. Біорозкладане взуття з лінії взуття «AMsilk» 

 

 

 

Рис. Б.3.100. Biosters. Біорозкладані еко-кросівки 
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Рис. Б.3.101. Емілі Крейн. Колекція біо-одягу «Micro-Nutrient Couture», 2010 р. 

 

 

Рис. Б.3.102. Аніела Гойтінк. Сукня з матеріалу на основі міцелію «MycoTEX»  
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Рис. Б.4.1. Slowme. Светри з італійського мохеру із шовком (зліва) і кашеміру із 

шовком (справа). Джерело: https://facebook.com/slowmeknitwear 

 

 
Рис. Б.4.2. DevoHome. Головні убори «Марко» і «Дахабраха» та верхній одяг з 

конопляним хутром. Джерело: https://devohome.com.ua/store  
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Рис. Б.4.3. Ксенія Шнайдер і DevoHome. Колекція верхнього одягу з 

конопляним хутром. Джерело: https://instagram.com/kseniaschnaider 

 

 

Рис. Б.4.4. Avoska. Екологічні сумки для щоденного користування. 

Джерело: https://www.facebook.com/avoska.ua 
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Рис. Б.4.5. Зерно. Колекція одягу за фольклорними мотивами. 

Джерело: https://zerno.fashion/ 

 

 

Рис. Б.4.6. Roussin. Колекція одягу з виробничих залишків, 2021 р. Фотозйомка 

на заводі з переробки поліетиленових відходів в Україні «Polygreen»  
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Рис. Б.4.7. Litkovskaya. Еко-лінія одягу «Artisanal». 

Джерело: https://litkovskaya.com/products/artj5-2 

 

 

Рис. Б.4.8. Litkovskaya. Сорочка-печворк за концепцією повторного 

використання. Джерело: https://litkovskaya.com/products/artj5-2  
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Рис. Б.4.9. Golub Upcycled Denim Project. Колекція апсайклінг-одягу 

«Capsule #2». Джерело: https://www.golub-udp.com/campaign 

 

 

Рис. Б.4.10. Reviclo By Markova. Джинси з вінтажного деніму. 

Джерело: https://www.instagram.com/reviclo_by_markova/  
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Рис. Б.4.11. KLAPTYK fashion. Апсайклінг-колекція, 2020 р. 

Джерело: https://fw-daily.com/ 

 

 

Рис. Б.4.12. Preapoclo. Колекція одягу за концепціями вторинного 

використання. Джерело: https://www.instagram.com/preapoclo 
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Рис. Б.4.13. RCR Khomenko. Колекція еко-одягу з принтом, 2021 р. 

Джерело: https://rcrkhomenko.com/ 

 

 

Рис. Б.4.14. POSTUSHNA. Колекція «Go Circle» з форменого одягу компанії 

«DHL». Джерело: http://fashionweek.ua/news/fresh-fashion-postushna-go-circle/  
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Рис. Б.4.15. Rehash. Колекція одягу «Bird's eye view», осінь-зима 2016/17. 

Джерело: https://www.facebook.com/rehash.ua/ 

 

 

Рис. Б.4.16. Natasha Fishchenko. Колекція еко-одягу «The Flashback». 

Джерело: https://www.notjustalabel.com/natasha-fishchenko  
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Рис. Б.4.17. СHERESHNIVSKA. Колекція одягу «Sketches of Tactility», 2021р. 

Джерело: http://fashionweek.ua/uk/news/pershe-ar-fashion-shou-v-ukrayini/ 

 

 
Рис. Б.4.18. KSENIASCHNAIDER. Петчворк-лінія одягу «Patchwork». 

Джерело: https://www.kseniaschnaider.com  
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Рис. Б.4.19. KSENIASCHNAIDER. Петчворк-лінія одягу «Reworked». 

Джерело: https://www.instagram.com/kseniaschnaider/ 

 

 

Рис. Б.4.20. ROUSSIN. Жіночі в’язані аксесуари з поліетиленових пакетів. 

Джерело: http://madeinukraine.org/blog/info/137 
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Рис. Б.4.21. URBANKO. Сумка із переробленого банеру. 

Джерело: https://www.instagram.com/urbanko_official/ 

 

 
Рис. Б.4.22. Колаборація «Uklon» і «Comfy». Лімітована колекція аксесуарів із 

банерів. Джерело: https://blog.comfy.ua/ua/ 
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Рис. Б.4.23. Bevza. Колекція пуховиків із переробленого поліестеру  

(осінь-зима 2018/2019 р.). Джерело: https://jetsetter.ua/ 

 

 

Рис. Б.4.24. IMAGINE. Колекція еко-одягу осінь-зима 2020/2021 р. 

Джерело: онлайн сайт бренду IMAGINE https://imagineworld.cc/  
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Рис. Б.4.25. Atelier Handmade. Купальники з матеріалу «Еконіл». 

Джерело: https://byatelierhandmade.com/ 

 

 

Рис. Б.4.26. Ochis Coffee. Біорозкладані окуляри із зерен кави. 

Джерело: https://www.instagram.com/ochis.eyewear/ 
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Рис. Б.4.27. Anumo. Аксесуари з переробленого пластика. 

Джерело: https://www.instagram.com/anumoplastic/ 

 

 
Рис. Б.4.28. Re-Beau. Аксесуари з переробленого пластика. 

Джерело: https://www.instagram.com/rebeau_fashion/ 
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Рис. Б.4.29. NCYZIP. Колекція одягу з елементами трансформації. 

Джерело: https://www.instagram.com/ncyzip/ 

 

 

Рис. Б.4.30. DZHUS. Колекція одягу з елементами трансформації,  

осінь-зима 2020/2021 р. Джерело: https://www.irinadzhus.com/aw21  



 

 

332 

 

 

Рис. Б.4.31. DZHUS. Колекція одягу з елементами трансформації, 

весна-літо 2021 р. Джерело: https://www.irinadzhus.com/ss21  
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Рис. Б.4.32. Пуховик, створений з пластикового пакування молочної продукції 

(вик. ст. 6 курсу Скляр А., кер. Єременко І.І., Харківська академія  

дизайну і мистецтв, 2018 р.) 

 

 

Рис. Б.4.33. Ескізне рішення одягу за концепцією апсайклінг (вик. ст. 6 курсу 

Хоха М., кер. Єременко І.І., Харківська академія дизайну і мистецтв, 2015 р.)  
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Рис. Б.4.34. Фото експериментальної моделі одягу за концепцією використання 

екологічних матеріалів (вик. ст. 6 курсу Кобилько А., кер. Єременко І.І.,  

Харківська академія дизайну і мистецтв, 2016 р.)  
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Рис. Б.4.35. Перший етап. Робота над джерелом натхнення колекції 

«Спотворення звичайного» (за мотивами робіт Г.Хартунга). Пошук 

можливостей адаптувати джерело натхнення до формоутворення одягу  
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Рис. Б.4.36. Другий етап. Пошуки фактурного рішення колекції 

 «Спотворення звичайного» за мотивами робіт Г. Хартунга 

(вик. ст. 2 курсу Шелест О., кер. Гахова А. Ю., ХДАДМ, 2019 р.)  
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Рис. Б.4.37. Джерело натхнення колекції «Архітвір». 

 Картини Роберта Мозервелла «Night Music Opus #24», 1989 р. (зліва),  

«News from Nowhere», 1977 р. (праворуч) 
 

 
Рис. Б.4.38. Робота над джерелом натхнення колекції «Архітвір»  

за мотивами робіт Р. Мозервелла. Процес розробки ескізного ряду  

(вик. ст. 2 курсу Пугачова К., кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.) 
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Рис. Б.4.39. Комплект одягу з колекції «Архітвір» за мотивами робіт 

Р. Мозервелла (вик ст. 2 курсу Пугачова К.,  

дисц. «Робота в матеріалі», кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.)  



 

 

339 

 

 

Рис. Б.4.40. Джерело натхнення колекції «Спотворення звичайного».  

Картини Ганса Хартунга «San Lazzaro et ses amis», 1975 р. (зліва),  

серія літографій «L-1973», 1975 р. (праворуч зверху)  

та «L-1974», 1974 р. (праворуч знизу) 

 

        

Рис. Б.4.41. Ескізи колекції «Спотворення звичайного» за мотивами робіт 

Г. Хартунга (вик. ст. 2 курсу Руденко В., дисц. «Робота в матеріалі»,   

кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.)  
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Рис. Б.4.42. Комплект одягу з колекції «Спотворення звичайного» за мотивами 

робіт Г. Хартунга (вик. ст. Шмарига М., дисц. «Робота в матеріалі», 

 кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.)  
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Рис. Б.4.43. Апробація колекції «Спотворення звичайного» за мотивами робіт 

Г. Хартунга на всеукраїнському проекті «Битва дизайнерів» (м. Львів, 2019 р.)  
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Рис. Б.4.44. Апробація колекції «Архітвір» за мотивами робіт Р. Мозервелла на 

всеукраїнському проекті «Битва дизайнерів» (м. Львів, 2019 р.) 
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Рис. Б.4.45. Авторський робочий зошит з опанування технології «Zero-Waste». 

Завдання № 1: «Елементи одягу з одного прямокутника» (вик. ст. Шмарига М., 

дисц. «Моделювання і макетування», кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.)  
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Рис. Б.4.46. Робочий зошит і макет моделі. Завдання № 2: «Створення форми 

моделі зі смужок тканини» (вик. ст. Шмарига М., дисц. «Моделювання і 

макетування», кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.)   
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Рис. Б.4.47. Робочий зошит і макет моделі. Завдання № 2: «Створення форми 

моделі зі смужок тканини» (вик. ст. Пугачова К., дисц. «Моделювання і 

макетування», кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.)  
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Рис. Б.4.48. Робочий зошит і макет моделі. Завдання № 3: «Костюм з 

геометричних модулів» (вик. ст. Грама В., дисц. «Моделювання і макетування», 

кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.)  
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Рис. Б.4.49. Робочий зошит і макет моделі. Завдання № 3: «Костюм з 

геометричних модулів» (вик. ст. Шмарига М., дисц. «Моделювання і 

макетування», кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.)  
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Рис. Б.4.50. Макет конструкції за концепцією безвідходне формоутворення   
(вик. ст. Пугачова К., дисц. «Моделювання і макетування»,  

кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.) 
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Рис. Б.4.51. Макет конструкції за концепцією безвідходне формоутворення   
(вик. ст. Шмарига М., дисц. «Моделювання і макетування»,  

кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.) 
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Рис. Б.4.52. Макет конструкції за концепцією безвідходне формоутворення   
(вик. ст. Шмарига М., дисц. «Моделювання і макетування»,  

кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.) 
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Додаток В 

Список ілюстрацій 

 

Рис. Б.2.1.   Традиційний крій української сорочки 

Рис. Б.2.2.   Чоловічий плащ поч. ХХст. (Корея, Сеул). Схема: Дороті Бернхем  

Рис. Б.2.3.   Таяхт. Дизайн-розробки комбінезону «Тута». Флоренція, 1920 р.  

Рис. Б.2.4.   Ліс Бейєр-Вольгер. «Баухаус-Сукня». Дессау, 1928 р. 

Рис. Б.2.5.   Олександра Екстер. Жіночий одяг «На всі випадки життя» за  

                     народними мотивами, 1923 р. 

Рис. Б.2.6.   Володимир Татлін. «Одяг-нормаль». Модель повсякденного  

                     чоловічого костюму, 1923-1924 рр. 

Рис. Б.2.7.   Схема виготовлення кафтану із двох рушників. Ескіз В. Мухіної, за  

                     розробкою Н. Ламанової  

Рис. Б.2.8.   Соня Делоне. Ковдра для сина, 1911 р. 

Рис. Б.2.9.   Соня Делоне. Симульнтна сукня, 1913 р. 

Рис. Б.2.10. Наталія Гончарова. Сукня з використанням аплікативних технік  

                     для модного дому «Myrbor» 

Рис. Б.2.11. Бернард Рудофскі. «Гудзики» та «Кишені», 1944 р. 

Рис. Б.2.12. Бернардо Рудофські. Колекція одягу без відходів, 1951 р. 

Рис. Б.2.13. Клер МакКардел. Сукня і жакет із прямокутного крою. Схеми із  

                     розмірами, 1944 р. 

Рис. Б.3.1.   Scott Paper Company. Паперові сукні, 1966 р. 

Рис. Б.3.2.   Енді Уоргол. Папірові сукні в стилі поп-арт, 1968 р. 

Рис. Б.3.3.   Гаррі Ґордон. Серія з п’яти моделей паперових суконь з плакатною  

                     технологією нанесення малюнку, 1968 р. 

Рис. Б.3.4.   Андре Курже. Сукня з елементами вінілу. 1986 р. 

Рис. Б.3.5.   Адольфо Сардінья. Вечірній ансамбль зшитий із ковдри ХІХ ст.  

                     США, 1967 р.  
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Рис. Б.3.6.   Cifonelli. Чоловічий костюм створений з індійської хустки  

                     пейслі ХІХ ст., виготовлений на замовлення, 1960 р. 

Рис. Б.3.7.   Бетсі Джонсон. Сукня-светр з вовняної пряжі та мотивом птахів,  

                     1971 р.  

Рис. Б.3.8.   Зандра Родс. Вечірня сукня з шовку, 1972 р. 

Рис. Б.3.9.   Джорджіо ді Сантанжело. Тірольська сукня,1969 р. 

Рис. Б.3.10. Френсіс Батлер. Пальто з печворку, 1969-1970 р. 

Рис. Б.3.11. Сюзанна Люїс. В’язане пальто «Мрії Шекспіра» із вовняної пряжі,  

                     з атласною аплікацією, 1977 р. 

Рис. Б.3.12. Маріо Ріволі. «Переобтяжена куртка» (англ. Overdone Jacket),  

                     квілтінг із «знайдених предметів», 1973 р. 

Рис. Б.3.13. Valentino. Вінтажна куртка з печворку кін.1970-х–поч.1980-х  

                     років, Італія  

Рис. Б.3.14. Missoni. В’язка «Печворк», 1970 р. 

Рис. Б.3.15. Джорджіо ді Сантанжело. Колекція одягу «Індійська мода».  

Рис. Б.3.16. Ів Сен-Лоран. Колекція осінь-зима 1969/1970 рр. 

Рис. Б.3.17. Lanvin. Колекція суконь, 1972 р. 

Рис. Б.3.18. Теа Портер. Шовковий кафтан з текстильним рисунком в стилі  

                     печворк, 1968 р. Музей Альберта і Вікторії (Лондон, Англія) 

Рис. Б.3.19. Обкладинка квітневого журналу мод «Hasper’s Bazaar», 1969 р. 

Рис. Б.3.20. Ів Сен-Лоран. Колекція  весна- літо 1969 р. Публікація в журналі  

                      мод «Vogue», 1969 р. 

Рис. Б.3.21. Джорджіо ді Сантанжело. Сукня «Клімт», осінь 1969 р. 

Рис. Б.3.22. Колекція одягу від Джорджіо ді Сантанжело, 1968 р.  

Рис. Б.3.23. Використання та ремонтування одягу патчами за естетикою руху  

                      хіпі 

Рис. Б.3.24. Використання та ремонтування одягу патчамиза естетикою руху  

                      панків 

Рис. Б.3.25. Джинси нью-йоркської художниці Жаклін Фогел 
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Рис. Б.3.26. Міхаель Фаянс. Армійське пальто з ручною вишивкою та  

                     аплікацією, 1967 р. 

Рис. Б.3.27. Барбара Рамзі. «Одяг медичної школи» (Medical School Outfit),        

                     1971-1975 рр. 

Рис. Б.3.28. Marimekko. Сукня 1973 р. Дизайнер: Пентті Ренті 

Рис. Б.3.29. Зандра Родс. Сукня з колекції «The Knitted Circle collection»,1969 р.  

Рис. Б.3.30. Розташування текстильного принту та деталей крою костюму  

Рис. Б.3.31. Зандра Родс. Крій сукні з колекції «Китайські квадрати» 

Рис. Б.3.32. Зандра Родс. Текстильний дизайн сукні з колекції «Китайські  

                     квадрати»  

Рис. Б.3.33. Зандра Родс. Сукня з шовкового крепу, колекція «Китайські  

                     квадрати», весна/літо 1980 р.  

Рис. Б.3.34. Міхаєль Гобан. Комплект одягу (жилет та спідниця) з зеленої  

                     шкіри, 1980 р. 

Рис. Б.3.35. Джон Ґальяно. Ескізи до «Зимової колекції», 1982 р. 

Рис. Б.3.36. Кетрін Гемнетт. Ілюстрація з американського «Vogue» (вересень,  

                     1984 р.)  

Рис. Б.3.37. Сандра Гаррат. Варіанти трансформації одягу колекції 

Рис. Б.3.38. Мартін Маргієла. Пальто з печворку, колекція осінь-зима  

                     1989/1990 рр. 

Рис. Б.3.39. Мартін Маргієла. Светр з армійських шкарпеток, колекція осінь- 

                     зима 1991/1992 рр. 

Рис. Б.3.40. Мартін Маргієла. Сукні з футболок, колекція весна-літо 1990 р. 

Рис. Б.3.41. XULY.Bët (Ламін Куяте). Комплект одягу за концепцією  

                     апсайклінг, осіння колекція 1994 р. 

Рис. Б.3.42. XULY.Bët (Ламін Куяте). Ансамбль з переробленого одягу,  

                     осіння колекція 1994 р. 

Рис. Б.3.43. Patagonia. Лінія одягу «Sychilla», 1985 р. 

Рис. Б.3.44. Esprit. «Еколекція», 1992 р. Дизайнер: Лінда Гроуз 
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Рис. Б.3.45. Ромео Джиглі. Жакет із конопляної тканини, поч. 1990 р. 

Рис. Б.3.46. Джоржіо Армані. Жіночий костюм із конопляних матеріалів,  

                     1995 р. 

Рис. Б.3.47. Іссей Міяке. Колекція «Зоряний вибух» (Starburst). Одяг із бавовни,  

                     покритий тонкими плівками металевого паперу, 1998 р. 

Рис. Б.3.48. Іссей Міяке. Колекція «Pleats Please» 

Рис. Б.3.49. Паскаль Рулін. Ілюстрація з анімації, підготовленої для виставки  

                      «Виготовлення речей Іссея Міяке» та «Японський модерн у ЗМІ» 

Рис. Б.3.50. Мері Пінг. Аксесуари з колекції бренду Slow and Steady Wins the   

                     Race. Серія дизайнерських сумок з органічного котону 

Рис. Б.3.51. Edun. Круїзна колекція весна-літо 2017 р. 

Рис. Б.3.52. Джон Патрік. Колекція від бренду Органік, осінь-зима 2022 р. 

Рис. Б.3.53. Noir і Illuminati. Колекція «Чорна пудра», весна-літо 2011р. 

Рис. Б.3.54. Роб Юнгманн. Модель «Slushi Baja Tee», колекція бренду  

                     Jungmaven  

Рис. Б.3.55. Levi’s. Колекція «Wellthread x Outerknown» з органічних  

                     бавовняних та конопляних матеріалів, 2019 р. 

Рис. Б.3.56. Рік Оуенс. Колекція одягу з елементами із конопляних матеріалів,  

                     осінь/зима 2018 р. 

Рис. Б.3.57. Етро. Колекція за мотивами Індонезії, 2019 р. 

Рис. Б.3.58. Стелла Маккартні. Колекція повсякденного одягу, осінь-зима  

                      2021/2022 рр. 

Рис. Б.3.59. Мара Гоффман. Колекція повсякденного одягу, весна 2020 р. 

Рис. Б.3.60. COS. Жіночі штани та чоловічий тренч із ліоцелл 

Рис. Б.3.61. Мара Гоффман. Колекція купальників 

Рис. Б.3.62. Орон Кеттс та Іонат Зурр. Мініатюрний прототип безшовної куртки  

                     зі «шкіри без жертв» 

Рис. Б.3.63. Джессіка Крюгер. Аксесуари з еко-текстилю «Фрумат» 
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Рис. Б.3.64. Adidas Originals. Класичні кросівки з колекції «Stan Smith»  

                     з матеріалу «Мило» 

Рис. Б.3.65. Стелла Маккартні. Комплект одягу з еко-матеріалу на основі  

                     грибного міцелію, 2021 р. 

Рис. Б.3.66. Gucci. Колекція взуття із матеріалів «Деметра», 2021 р. 

Рис. Б.3.67. Вальдіс Штейнарсдоттір. Еко-лінія напівпрозорих жилетів 

Рис. Б.3.68. Сальваторе Феррагамо. Капсульна еко-колекція одягу з  

                     помаранчевої сировини «Orange Fiber» 

Рис. Б.3.69. The North Face. Вологонепроникна парка 

Рис. Б.3.70. Grey State Apparel. Захисна куртка з інноваційною  

                     антимікробною обробкою «HeiQ V-block» 

Рис. Б.3.71. Шеріл Тенґ. Багатофункціональний виріб, спроектований за  

                     модульною системою 

Рис. Б.3.72. Skyscrape. Куртка з інноваційними властивостями адаптації до  

                     температури свого власника і навколишнього середовища 

Рис. Б.3.73. Архізум. Поетапні схеми створення одягу без утворення  

                     відходів, 1973 р. 

Рис. Б.3.74. Карла Фернандес. Колекція одягу без відходів, 2010 р. 

Рис. Б.3.75. Йолі Тенг. Фото з показу колекції «Zero-Waste», 2009 р. 

Рис. Б.3.76. Тара Сент-Джеймс. Сукня-трансформер з квадратних елементів 

Рис. Б.3.77. Тара Сент-Джеймс. Схема крою сукні-трансформеру 

Рис. Б.3.78. Девід Телфер. Схема крою та зборки (зліва). Дафлкот (справа) 

Рис. Б.3.79. Фарра Флойд. Колекція безвідходного одягу, 2020 р. 

Рис. Б.3.80. Сиддхартха Упадхья. Жакет з використанням безвідходної  

                     технології «Direct Patternon Loom» 

Рис. Б.3.81. Дизайн-розробки безвідходного одягу за технікою Джуліана  

                     Робертса «заглушка» (англ. Plug) 

Рис. Б.3.82. Джуліан Робертс. Створення безвідходного одягу за технікою  

                     «віднімання через вирізання» (англ. Subtraction Cutting) 

Рис. Б.3.83. Джуліан Робертс. Алгоритм створення безвідходного одягу за  

                     технікою «видалення» (англ. Displacement Technique) 
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Рис. Б.3.84. Голлі Макквіллан. Інноваційна методика створення безвідходного  

                     одягу на ткацьких верстатах 

Рис. Б.3.85. From Somewhere. Сукня-апсайклінг з купальників «Speedo»,  

                     2008 р. 

Рис. Б.3.86. Мартін Маргієла. Лінія одягу «Artisanal Line», 2001-2007 р. 

Рис. Б.3.87. Doodlage. Колекція одягу із залишків. Дизайнер: Кріті Тула 

Рис. Б.3.88. Джефрі Ванг. Колекція одягу з вінтажних джинсів 

Рис. Б.3.89. Крістофер Реберн. Колекція одягу осінь-зима 2019/2020 р. 

Рис. Б.3.90. Gucci. Лінія чоловічого верхнього одягу та аксесуарів  

                     виготовлених з матеріалу «Еконейл» 

Рис. Б.3.91. Repainted. Колекція купальників з матеріалу «Еконейл»  

Рис. Б.3.92. Vaude. Оформлення вітрини магазину та одяг для активного  

                      відпочинку 

Рис. Б.3.93. EcoAlf. Колекція одягу осінь-зима 2019 р. за концепцією  

                     вторинної переробки. Фото: Мартіна Ферара 

Рис. Б.3.94. Nike. Колекція взуття «Nike Grind» (апсайклінг старого взуття) 

Рис. Б.3.95. Nike. Футбольна форма для Бразилії, Нідерландів, Португалії,  

                     Сербії та Словенії з перероблених пляшок 

Рис. Б.3.96. Páromo. Колекція водовідштовхувального одягу з еластомеру  

                     «TX.10i» 

Рис. Б.3.97. DuPont. Лижна еко-куртка з матеріалу «Сорона», 2020 р.  

Рис. Б.3.98. Сюзана Лі. Біо-жилет виготовлений із чаю комбучі 

Рис. Б.3.99. Adidas. Біорозкладане взуття з лінії взуття «AMsilk» 

Рис. Б.3.100. Bioesters. Біорозкладані еко-кросівки 

Рис. Б.3.101. Емілі Крейн. Колекція біо-одягу «Micro-Nutrient Couture», 2010 р. 

Рис. Б.3.102. Аніела Гойтінк. Сукня з матеріалу на основі міцелію «MycoTEX» 

Рис. Б.4.1.     Slowme. Светри з італійського мохеру із шовком (зліва) і  

                       кашеміру із шовком (справа) 
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Рис. Б.4.2. DevoHome. Головні убори «Марко» і «Дахабраха» та верхній одяг  

                   з конопляним хутром 

Рис. Б.4.3. Ксенія Шнайдер і DevoHome. Колекція верхнього одягу з  

                   конопляним хутром 

Рис. Б.4.4. Avoska. Екологічні сумки для щоденного користування 

Рис. Б.4.5. Зерно. Колекція одягу за фольклорними мотивами 

Рис. Б.4.6. Roussin. Колекція одягу з виробничих залишків, 2021 р.  

Рис. Б.4.7. Litkovskaya. Еко-лінія одягу «Artisanal» 

Рис. Б.4.8. Litkovskaya. Сорочка-печворк за концепцією вторинної переробки 

Рис. Б.4.9. Golub Upcycled Denim Project. Колекція апсайклінг-одягу  

                     «Capsule #2» 

Рис. Б.4.10. Reviclo By Markova. Джинси з вінтажного деніму 

Рис. Б.4.11. KLAPTYK fashion. Апсайклінг-колекція, 2020 р. 

Рис. Б.4.12. Preapoclo. Колекція одягу за концепціями повторного  

                      використання 

Рис. Б.4.13. RCR Khomenko. Колекція еко-одягу з принтом, 2021 р. 

Рис. Б.4.14. POSTUSHNA. Колекція «Go Circle» з форменого одягу компанії  

                      DHL 

Рис. Б.4.15. Rehash. Колекція одягу «Bird's eye view», осінь-зима 2016/17 

Рис. Б.4.16. Natasha Fishchenko. Колекція еко-одягу «The Flashback» 

Рис. Б.4.17. Сhereshnivska. Колекція одягу «Sketches of Tactility», 2021 р. 

Рис. Б.4.18. KSENIASCHNAIDER. Петчворк-лінія одягу «Patchwork» 

Рис. Б.4.19. KSENIASCHNAIDER. Петчворк-лінія одягу «Reworked» 

Рис. Б.4.20. ROUSSIN. Жіночі в’язані аксесуари з поліетиленових пакетів 

Рис. Б.4.21. URBANKO. Сумка із переробленого банеру 

Рис. Б.4.22. Колаборація Uklon і Comfy. Лімітована колекція аксесуарів із  

                     банерів 

Рис. Б.4.23. Bevza. Колекція пуховиків із переробленого поліестеру (осінь- 

                     зима 2018/2019 р.) 
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Рис. Б.4.24. IMAGINE. Колекція еко-одягу осінь-зима 2020/2021 р. 

Рис. Б.4.25. Atelier Handmade. Купальники з матеріалу «Еконіл» 

Рис. Б.4.26. Ochis Coffee. Біорозкладані окуляри із зерен кави 

Рис. Б.4.27. Anumo. Аксесуари з переробленого пластика 

Рис. Б.4.28. Re-Beau. Аксесуари з переробленого пластика 

Рис. Б.4.29. NCYZIP. Колекція одягу з елементами трансформації 

Рис. Б.4.30. DZHUS. Колекція одягу з елементами трансформації осінь-зима  

                     2020/2021 р.  

Рис. Б.4.31. DZHUS. Колекція одягу з елементами трансформації весна-літо  

                     2021 р.  

Рис. Б.4.32. Пуховик, створений із пластикового пакування молочної продукції  

                              (вик. ст. 6 курсу Скляр А., кер. Єременко І.І., ХДАДМ, 2018 р.) 

Рис. Б.4.33. Ескізне рішення одягу за концепцією апсайклінг (вик. ст. 6 курсу  

                     Хоха М., кер. Єременко І.І., ХДАДМ, 2015 р.) 

Рис. Б.4.34. Фото експериментальної моделі одягу за концепцією використання  

                     екологічних матеріалів (вик. ст. 6 курсу Кобилько А.,  

                     кер. Єременко І.І., ХДАДМ, 2016 р.) 

Рис. Б.4.35. Перший етап. Робота над джерелом натхнення колекції  

                     «Спотворення звичайного» (за мотивами робіт Г.Хартунга). Пошук  

                     можливостей адаптувати композиційну виразність світлин до  

                     формоутворення одягу. 

Рис. Б.4.36. Другий етап. Пошуки фактурного рішення колекції  «Спотворення  

                     звичайного» за мотивами робіт Г. Хартунга (вик. ст. 2 курсу  

                     Шелест О., кер. Гахова А. Ю., ХДАДМ, 2019 р.) 

Рис. Б.4.37. Джерело натхнення колекції «Архітвір». Картини Р. Мозервелла  

                     «Night Music Opus #24», 1989 р. (зліва), «News from Nowhere»,  

                     1977 р. (праворуч) 

Рис. Б.4.38. Робота над джерелом натхнення колекції «Архітвір» за мотивами  

                     робіт Р. Мозервелла. Процес розробки ескізного ряду (вик. ст.  
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                     2 курсу Пугачова К., кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.) 

Рис. Б.4.39. Комплект одягу з колекції «Архітвір» за мотивами робіт  

                     Р. Мозервелла (вик ст. 2 курсу Пугачова К., дисц. «Робота в  

                     матеріалі», кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.) 

Рис. Б.4.40. Джерело натхнення колекції «Спотворення звичайного». Картини  

                     Г. Хартунга «San Lazzaro et ses amis», 1975 р. (зліва), серія  

                     літографій «L-1973», 1975 р. (праворуч зверху) та «L-1974», 1974 р.  

                      (праворуч знизу) 

Рис. Б.4.41. Екскізи колекції «Спотворення звичайного» за мотивами робіт  

                     Г. Хартунга (вик. ст. 2 курсу Руденко В., дисц. «Робота в  

                     матеріалі»,  кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.) 

Рис. Б.4.42. Комплект одягу з колекції «Спотворення звичайного» за мотивами  

                     робіт Г. Хартунга (вик. ст. Шмарига М., дисц. «Робота в  

                     матеріалі», кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.) 

Рис. Б.4.43. Апробація колекції «Спотворення звичайного» за мотивами робіт  

                     Г. Хартунга на всеукраїнському проекті «Битва дизайнерів»  

                     (м. Львів, 2019 р.)  

Рис. Б.4.44. Апробація колекції «Архітвір» за мотивами робіт Р. Мозервелла на  

                     всеукраїнському проекті «Битва дизайнерів» (м. Львів, 2019 р.) 

Рис. Б.4.45. Авторський робочий зошит з опанування технології «Zero-Waste».  

                     Завдання № 1: «Елементи одягу з одного прямокутника» (вик. ст.  

                     Шмарига М., дисц. «Моделювання і макетування», кер.  

                     Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.)  

Рис. Б.4.46. Робочий зошит і макет моделі. Завдання № 2: «Створення форми  

                     моделі зі смужок тканини» (вик. ст. Шмарига М., дисц.  

                     «Моделювання і макетування», кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.) 

Рис. Б.4.47. Робочий зошит і макет моделі. Завдання № 2: «Створення форми  

                     моделі зі смужок тканини» (вик. ст. Пугачова К., дисц.  

                     «Моделювання і макетування», кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.) 
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Рис. Б.4.48. Робочий зошит і макет моделі. Завдання № 3: «Костюм з  

                     геометричних модулів» (вик. ст. Грама В., дисц. «Моделювання і  

                     макетування», кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.) 

Рис. Б.4.49. Робочий зошит і макет моделі. Завдання № 3: «Костюм з  

                      геометричних модулів» (вик. ст. Шмарига М, дисц.«Моделювання  

                     і макетування», кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.) 

Рис. Б.4.50. Макет конструкції за концепцією безвідходного формоутворення  

                     (вик. ст. Пугачова К., дисц. «Моделювання і макетування»,  

                     кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.) 

Рис. Б.4.51. Макет конструкції за концепцією безвідходного формоутворення  

                     (вик. ст. Шмарига М., дисц. «Моделювання і макетування»,  

                     кер. Гахова А.Ю.) 

Рис. Б.4.52. Макет конструкції за концепцією безвідходного формоутворення  

                     (вик. ст. Шмарига М., дисц. «Моделювання і макетування»,  

                     кер. Гахова А.Ю., ХДАДМ, 2019 р.) 
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