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Класичний стиль як основа 
художнього проектування 
сучасного ділового одягу

Анотація. Виявлено елементи композиційно-інформа-
ційної структури сучасного одягу ділового призначен-
ня. Визначено основні принципи їх трансформації при 
використанні елементів чоловічого одягу в сучасному 
проектуванні жіночого вбрання. Досліджено доцільні 
та раціональні варіанти розробки асортименту жіночого 
ділового вбрання та принципів його композиційно-ху-
дожньої та естетичної побудови. Вивчено чоловічий та 
жіночий діловий костюм другої половини ХХ століття, 
вплив чоловічого одягу на жіноче вбрання та зміни, які 
у них відбуваються. Здійснено аналіз використання ху-
дожньо-композиційних елементів чоловічого класичного 
одягу в сучасному проектуванні жіночого повсякден-
но-ділового вбрання. Проведено аналіз змін у чоловічо-
му одязі у другій половині ХХ століття, його силуетних,  
конструктивних особливостей, вказано фактори впливу 
на всі види змін. Досліджено розвиток жіночого одягу у 
другій половині ХХ століття, проаналізовано фактори 
соціального впливу на його зміни. Розроблено порівняльну 
характеристику жіночого костюму другої половини ХХ 
століття та чоловічих елементів одягу. Проаналізовано 
типи та елементи чоловічого одягу, які вплинули на ство-
рення жіночого одягу. Мета дослідження. Дослідження 
механізму запозичень з чоловічого класичного костюма 
та встановлення закономірностей змін в жіночому діло-
вому одязі, спричинених впливом чоловічого класичного 
вбрання, а також визначення періодизації їх змін у часі 
та просторі, враховуючи сучасні тенденції проектування 
одягу ділового призначення.

Ключові слова: дизайн костюма, модні тенденції, про-

ектування одягу, класичний стиль, діловий одяг.

Сучасний ринок моди, представлений різно-
манітним брендами, охоплює усі прошар-

ки споживачів. Дизайн одягу перетворюєть-
ся на глобальний інструмент економіки, що 
управляє мотивацією споживання. У розвитку 
моди простежується зв'язок з суспільно-істо-
ричними явищами, відомі дизайнери часто 
звертаються за ідеями проектних образів до 
трансформації естетичних, стилістичних та 
функціональних характеристик моди та костю-
ма минулих десятиліть.

Постановка проблеми. Сучасний ритм жит-
тя вимагає прагматичного підходу до одягу. З 
кожним роком зростає відсоток українських жі-
нок, які займаються певною трудовою діяльніс-
тю, вони потребують відповідного одягу, який 
би виконував представницьку функцію, був би 
практичним та задовільняв естетичні потреби. 
Своєчасним тут вбачається визначення струк-
тури естетичних вимог, якими повинен бути 
наділений одяг сучасності, закономірності 
зміни костюму під впливом соціально-еконо-
мічних перетворень та безпосереднього впли-
ву чоловічого класичного костюму на жіночий 
одяг, моживості прогнозування перспектив-
ного модного ділового костюму, зважаючи на 
особливості розвитку жіночого костюму другої 
половини ХХ століття.

Аналіз  останніх досліджень та результатів 
дизайн-діяльності провідних дизайнерських 
брендів ХХ – початку ХХІ століть показав, що 
характеристика певних стилів одягу є досить 
загальною, потребує системного аналізу та 
впорядкування. Питання принципів форму-
вання художньо-проектних образів у жіночому 
одязі постають постійно та носять неабияку 
актуальність в контексті становлення ділового 
образу жінки в сучасному суспільстві спожи-
вання. При цьому значна увага в теорії сучас-
ного проектування жіночого ділового вбрання 
приділялася Т. Ф. Кротовою, яка досліджувала 
еволюцію форм і художньо-стильових особли-
востей класичного костюма в європейській 
моді ХІХ – початку ХХІ століття [1]; К. Л. Пашке-
вич при визначенні принципів проектування 
форми одягу з урахуванням закономірностей 
тектоніки [2]; Т. В. Козловою та Є. В. Ілліче-
вою в ході визначення основних стильових 
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характеристик проектування костюма ХХ ст. 
[3]. Питанню розвитку модних форм костюма 
та їх відповідності певним стильовим напря-
мам присвячено роботи Є. О. Косарєвої [4], М. 
І. Аксьонової, Т. О. Євсєєвої та А. В. Чернової 
[5], а розробці актуальних колекцій перспек-
тивного одягу, з урахуванням призначення 
вбрання – А. М. Малинської, К. Л. Пашкевич, 
М. Р. Смірнової та О. В. Колосніченко [6]. Т. Л. 
Макарова розкрила питання моди як процесу 
формування інформаційно-знакової системи в 
костюмі [7], а Р, Д. Михайлова висвітлила зміст 
та співвідношення понять «образ» та «імідж» в 
руслі сучасних модних тенденцій [8]. Аспекти 
стилістичної еволюції чоловічого костюма в 
ХХ – на початку ХХІ ст. висвітлено в досліджен-
ні А. О.   Єлізарова [9], у той час як принципи 
презентації зовнішності (або іміджевої подачі 
фігури в одязі) ретельно вивчено О. та Н. Со-
ріними [10]. Крім того, в контексті даної нау-
ково-проектної проблеми актуальними є мар-
кетингові дослідження поведінки споживачів 
при купівлі одягу, проведені Н. М. Катаєвою 
[11] та результати розробки методики проекту-
вання багатоасортиментних промислових ко-
лекцій одягу в системі комплект [12]. 

Основні результати. Історія виникнення ді-
лового жіночого проектного образу бере свій 
початок з моменту урочистого сходження жі-
нок на «чоловічий п'єдестал», недоступного їм 
раніше. Початок ХХ століття завдав нищівного 
удару чоловічій експансії та традиційній жіно-
чій моді [14]. 

У багатьох модних журналах того часу, роз-
рахованих головним чином на читачок серед-
нього достатку, постійно поміщають поради 
по переробці суконь, відновленню старих, про 
нові недорогі обробки. Суттєвою причиною по-
ширення не тільки практичного, але й скром-
ного простого одягу була поява нової соці-
альної групи жінок – службовців і студенток. 
Зміни в жіночому вигляді, насамперед, позна-
чилися в прагненні наслідувати чоловічий ко-
стюм. Ця тенденція охоплює і заможні кола. В 
інтелігентних, прогрессивно настроєних жінок 
простота костюма й скромність обробки були 
знаком їх незалежності й ділового способу 
життя [15, 16]. 

Усвідомлення багатьма прогресивно мис-
лячими жінками XIX ст. (особливо у великих 

містах з високою культурою) своїх рівних з чо-
ловіками інтелектуальних здібностей та соці-
альних можливостей, спонукало їх до виходу 
за рамки вузького сімейного кола діяльності. 
У цій ситуації звернення до чоловічого костю-
му (або до його елементів) мало символізува-
ти прагнення жінок до затвердження (певною 
мірою) рівності з чоловіками. У цій якості, на-
приклад, одягалася в чоловічий костюм відома 
французька письменниця Жорж Санд (Аврора 
Дюдеван) ще в XIX ст. [3–5].

Жінки стали із завидною активністю реа-
лізовувати себе в ролі бізнес-леді, відходячи 
потроху від звичних ярликів «домогосподарка» 
і «світська левиця». Їм доводилося змагатися з 
чоловіками, переймати у них не тільки завзя-
тість і сталеву хватку, але і предмети костюма, 
такі як штани і жакети. Чоловічі жакет і сюр-
тук стають більш жіночними, але не втрачають 
своєї споконвічної строгості, комфорту та діло-
витості. У порівнянні з нарядами XIX століття, 
що відрізнялися особливою декоративністю, 
об'ємністю, одяг XX століття здавався більш 
простим і «близьким до тіла» [7]. 

Штани ж стали модними лише в 60-і роки 
минулого століття завдяки Ів Сен-Лорану. Тоді 
ж, у діловому костюмі зайняла своє законне 
місце і коротка спідниця. Неперевершена і все-
сильна Коко затвердила діловий жіночий ко-
стюм, довівши всім, що інтерпретований під 
жінку чоловічий стиль - це практично, зручно 
та сексуально.

До 1970-х років індустрія pret-a-porter була 
добре налагоджена в багатьох країнах світу. Мі-
лан, центр італійської моди, займався ретель-
ним вивченням споживчого ринку. Кутюр'є 
Джорджіо Армані привернув увагу всього 
світу до італійського модного дизайну, розро-
бивши лінію ділового одягу для чиновників і 
менеджерів вищого рангу обох статей. В основ-
ному він пропонував їм чудово зшиті костюми 
без підкладки. 

У 1980-х роках у світі встановилася відносна 
стабільність, перш за все це стосувалося полі-
тики та економіки. У ці безхмарні дні дизайне-
ри знов звернулися до багатовікових традицій, 
в моді з'явилися риси консерватизму. 1979 
року Маргарет Тетчер стала першою жінкою, 
котра зайняла пост прем'єр-міністра Велико-
британії. Дами, які борються за рівність статей, 
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побачили в «залізній леді» свій ідеал. Вони ста-
ли більш активні в бізнесі: можливість управ-
ляти приваблювала їх. Цілком зрозуміло, що 
таких «бізнес-вумен» в одязі привертав стиль, 
який отримав назву power dressing («одяг вла-
ди») – цей стиль одночасно підкреслював мо-
гутність авторитету і сексуальну жіночність. 
Ця тенденція охоплювала не тільки тради-
ційно консервативні елементи, а й повернен-
ня до моди «усвідомлення тіла» 1960-х років. 
Провідним дизайнером, який працював у сти-
лі усвідомлення моди, став Аззедін Алай – у 
1980-ті роки він перетворював моделі, створені 
за допомогою матеріалів-стрейч, на справжні 
витвори мистецтва. Традиційні будинки моди, 
такі як Шанель і Гермес, зміцнили своє стано-
вище в світі моди, слідуючи найбільш консер-
вативним поглядам свого часу. 

У наш час спостерігаються подібні тенден-
ції. Соціологи зазначають, кількість жінок, що 
займають керівні посади зростає з кожним ро-
ком. Ці процеси призводять до зміни вимог 
споживачів, з'являється потреба ділового одя-
гу, який би відповідав новому статусу [8].

Справді,  в еру «усвідомлення тіла» 1980-х 
років, верхнім одягом стали предмети, які до 
цього вважалися предметами нижнього туале-
ту. Авангардні дизайнери нової хвилі, такі як 
француз Ждн Поль Ґотьє та представниця Ве-
ликобританії Вів'єн Вествуд, трансформували 
традиційну білизну (корсети і пояси для пан-
чох) в сучасні туалети, покликані підкресли-
ти динамізм людського тіла. Прийняття тра-
диційного одягу в якості основного предмета, 
який потім піддається зміні і представляється 
як творіння моди, можна назвати постмодер-
ністським по своєму підходу. Такі тенденції 
тривали і в 1990-ті роки.

Зміни у чоловічому одязі були незначни-
ми у порівнянні із тим, що відбулося із жіно-
чим за останні п’ятдесят років, але і там і тут 
спостерігалася спільна тенденція до демокра-
тичності та простоти, до того ж чоловіки були 
її провідною тенденцією.

Сьогодні модна індустрія пропонує подиви-
тися на чоловічий одяг з іншого боку, зроби-
ти її вільнішою, розкутішою. З'являються нові 
тканини та силуети, об'єми та пропорції. Не ди-
влячись на це, чоловічий костюм залишається 
досить традиційним у порівнянні із жіночим, 

він меншою мірою підпорядковується капри-
зам моди.

Особливо консервативним є діловий одяг, і 
хоча теоретики моди ось уже впродовж трьох 
десятиліть пророкують йому його швидку 
«смерть», одяг політиків та бізнесменів склада-
ється із стандартного набору: костюм, сорочка, 
краватка. Мода вносить свої корективи хіба що 
у деталі, наприклад: варіюється ширина лацка-
нів, розмір коміра, рисунок краватки, кількість 
гудзиків на піджаку [17, 18].

Вбрання, яке називають діловим, завжди 
носило та носить відбиток деякого консерва-
тизму. Це потрібно обов'язково врахувати при 
підборі свого офісного гардеробу. 

Дотримання правил ділового dress-code 
(дрес-коду) в офісі - це спосіб виховання мора-
лі і прилучення до корпоративних цінностей 
співробітників. Прийнято вважати, що тради-
ційно відповідні тони - сірі, синьо-сірі та синій. 
Вони не відволікають уваги. Складають м'яке, 
приємне враження на оточуючих людей. 

В останні  два сезони стилісти стали по-
вертатися до коричневого, який довгий час не 
визнавали в силу того, що у Великобританії та 
Бельгії це був традиційний колір одягу при-
слуги. До того ж, до коричневого костюма під-
ходить тільки такого ж кольору краватка. 

Нинішня ділова мода є достатньо демокра-
тичною. Приталеному жакету та вузькій корот-
кій спідниці прийшли на зміну більш зручні 
костюми вільного силуету. Знавці моди давно 
прийшли до висновку, що хороший, правильно 
підібраний гардероб - це багатофункціональні 
комплекти одягу, які можна нескінченно по-
єднувати і варіювати між собою, доповнюючи 
окремими предметами та аксесуарами [18, 19 
– 21]. 

Є таке поняття – діловий одяг. Це суворий, 
консервативний, витриманий стиль, що відно-
ситься до розряду міжнародних стандартів. У 
діловому костюмі перевага віддається класич-
ним моделям одягу хорошої якості, стриманих 
колірових поєднань, класичного взуття. Слід 
пам'ятати, що діловий стиль спілкування ви-
магає мінімального використання елементів 
сексуальної провокації в одязі. Загальні прави-
ла композиції – цілісність, підпорядкованність 
головного та другорядного, правильні пропо-
рції, відповідний фігурі силует – відносяться і 
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до чоловічого костюму [22, 23].
Дослідивши  чоловічий одяг та зміни, які у 

ньому відбувалися протягом другої половини 
ХХ століття, можна дійти висновку, що чоло-
віча мода змінювалася, в силу різноманітних 
факторів впливу й мінливих характеристик 
ідеалу, та отримувала нові силуетні рішення 
протягом кожних десяти років, а то й частіше, 
проте зміни були зовсім незначними. 

Отже, можемо дійти висновку, що чолові-
чий костюм також зазнає певних конструктив-
них та силуетних змін, на що основним чином 
впливають такі фатори, як іторичні події, нау-
ково-технічні зміни, розвиток нових напрямів 
кіномистецтва, поява нових музичних груп та 
включення до створення чоловічої моди бага-
тьох талановитих дизайнерів та Домів моди, 
наприклад: Армані, Версаче, Готьє, Діор, Кензо, 
Монтана, Міяке, Мюглер, Ямомото та багато 
інших [20, 24–27].

Також  на зміну чоловічої моди великим 
чином впливають і характеристики ідеалу 
чоловіка того чи іншого десятиліття. Образ 
мужнього, респектабельного, обгрунтованого, 
із підкресленою фізичною формою чоловіка 
поступово змінюється, тоншає ускладнюється 
витонченістю та розкутістю. Часом це образи 
тендітних, струнких, довгоногих (під впли-
вом акселерації) юнаків, костюми яких були 
настільки схожими із жіночими, що їх можна 
було легко сплутати, але на зміну їм прихо-
дить образ чоловіка автоматики, електроніки 
та кібернетики, більш серйозного, діловитого 
та впевненого у собі, він швидше прагматик, 
ніж романтик.

Що стосується асортименту одягу то зміни 
стосувалися головним чином деяких параме-
трів форми. Змінюються об’єми мас плечового 
поясу, їх силуетна форма, від завищеної, роз-
ширеної лінії плечей та чітко відформованих 
пілочок, що добре тримають форму, перехо-
дить у піджак, який коротшає та все більше 
прилягає до стегон, а потім подовжується, має 
завищену лінію талії, прилягання починаєть-
ся від лінії грудей та плавно розширюється 
до низу. Також змінюється ширина краватки 
від широкої, зав’язаної об’ємним вузлом, до 
дуже вузької. Впродовж десятиліть змінюєть-
ся і ширина та довжина штанів зверху до низу: 
спочатку це рівномірно широкі штани по всій 

довжині, потім розширені зверху та завужені 
донизу, довжина яких є вищою за лінію щико-
лотки, а ц наступному десятилітті штани вже 
щільно облягають стегна і дуже розширені 
внизу та накривають взуття.

Таким чином, хоча чоловіча мода ділового 
та повсякденного одягу не зазнає значних змін 
у своєму розвитку, але її сміливо можна вва-
жати невичерпним джерелом творчості для 
створення моделей саме жіночого одягу, яке 
вже давно та досить активно використовують 
провідні дизайнери усього світу. Жіноча мода, 
на відміну від чоловічої розвивалася значно 
стрімкіше. Проте, до створення чогось нового 
завжди стоїть щось на заваді, але знаходяться і 
фактори впливу для зміни на щось нове.

Ще два століття назад, жінка, як історична 
постать, була явищем настільки рідкісним, що 
нікому навіть на думку не спадала ідея ство-
рення спеціального одягу для жінок розумової 
праці. Однак історія та прогрес не стоять на 
місці. Прийшло бурхливе ХІХ століття, напри-
кінці якого виник феміністичний рух. У пере-
двоєнні роки, під час і після Першої світової 
війни кількість працюючих жінок (у тому числі 
і жінок, зайнятих у традиційно чоловічих спе-
ціальностях) різко збільшилася. І зручний одяг, 
що дозволяв вільно рухатися, став життєвоне-
обхідним для більшості представниць слабкої 
статі. Різке підвищення попиту стимулювало 
подальший розвиток цього напрямку в одязі.

Сувора загадкова елегантність брючних 
костюмів, офіціоз краваток, розкіш великих 
чоловічих годинників... Тендітність статури й 
велике бажання стати схожою на хлопчиська 
робить брючний костюм найпопулярнішим 
атрибутом жіночого гардероба. Але зміни у жі-
ночому одязі у другій половині ХХ ст., також 
як і у чоловічому відбувалися поступово, під 
впливом різних факторів та характеристик іде-
алу, притаманних певному десятиліттю. 

Отже, кожне десятиліття вносило свої ко-
рективи у жіночий одяг, у якому в тій чи іншій 
мірі, десь ледь помітно, а десь яскраво вира-
женими є риси чоловічого одягу. Чіткі лінії та 
форми, лаконічні стриманні кольори, гра кон-
трастів можуть наблизити до ідеалу будь-яку 
фігуру. Важливим є правильне запозичення із 
запропонованих силуетів тільки тих деталей, 
які вдало сидітимуть на жіночій фігурі і допо-
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можуть виграшно підкреслити її гідності, або 
ж навпаки, сховати наявні недоліки [9].

У сучасному чоловічому костюмі затвер-
дилися основні фасони костюмів (ангійський, 
французький, німецький, італійський, амери-
канський та європейський). Інакші являють-
ся варіантами або модифікаціями класичних 
зразків. На протязі кожного десятиліття другої 
половини ХХ століття жіночий костюм підда-
вався впливу певному фасону у більшій мірі. 
На основі аналізу фасонів чоловічого класич-
ного костюму за десятиліттями, у яких вони 
були найбільш актуальними, та порівняння їх 
з основними силуетними та конструктивними 
рішеннями жіночого одягу другої половини 
ХХ століття, в роботі здійснено порівняльну 
характеристику жіночого та чоловічого кла-
сичних костюмів 1950-2000-х років та віднай-
дено проектно-образні елементи запозичення 
(табл. 1). 

З наведенного огляду можна зробити висно-
вок, що ділове вбрання базується на основних 
характеристиках одягу класичного стилю.

Класичний стиль зародився в Англії, там, 
де раніше, ніж в інших європейських країнах 
(ще в XVII ст.), Відбулася буржуазна революція 
і почав формуватися новий клас ділових лю-
дей: підприємців, банкірів, клерків та інших 
людей «у білих комірцях». З початку XIX ст. чо-
ловічий костюм відмовляється від химерності 
форм, прикрас, розкішних матеріалів, власти-
вих костюму минулих часів. Він виробляє свій 
стиль, характерний бездоганною елегантністю, 
відточеністю форми, добротністю матеріа-
лів, стриманою гамою кольорів. Тип ідеально 
одягненого чоловіка отримав назву «денді». У 
асортимент чоловічого одягу увійшли: паль-
то-редингот, пальто Каррік, пальто дорожнє 
з пелериною, фрак, смокінг, сюртук і потім 
більш демократичний костюм «трійка» - під-
жак, жилет, штани. Класичний стиль в жіночо-
му одязі, що виник в кінці XIX ст., взяв за ос-
нову чоловічий костюм того часу. Класичний 
костюм висловлював соціальні та особистісні 
якості респектабельності, коректності, ділови-
тості, підтягнутості [3, 4, 14].

Класичний стиль є найбільш стабільним в 
історії моди XX ст. В одні з сезонів він ліди-
рує, в інші - відступає на другий план моди, 
щоб повернутися в дещо зміненому вигляді, 

але ніколи не зникає. Він охоче приймається 
завдяки вивіреності форм, виробленості ліній, 
гармонійної відповідності природних пропор-
цій фігури, практичної стабільності. Образний 
зміст жіночого одягу класичного стилю можна 
трактувати в загальних рисах як офіційність, 
коректність, діловитість, підтягнутість і со-
ціальна адаптованість тих, хто його носить. У 
різні періоди костюм класичного стилю набу-
ває свої специфічні образно-емоційні відтінки, 
змінює силует і пропорції відповідно до за-
гального напрямку моди. 

Кожне десятиліття XX ст. створювало свої 
характерні зразки цього стилю. У 10-ті рр.. це 
був, перш за все, дивовижно витончений, еле-
гантний костюм «Тайер»; в 20-і рр.. - Сукні, 
пальта і костюми у формі сухого витягнутого 
прямокутника, а також смокінги на зразок чо-
ловічих, екстравагантні, особливо в поєднанні 
з шокуюче короткими спідницями та стриж-
кою; в 30-і роки класика стала більш елегант-
ною, в 40-ті - більш спортивною, в 50-ті більш 
жіночною. Незважаючи на наявні відмінно-
сті у формах і пропорціях, всі ці вироби мали 
безсумнівним стильовим схожістю. Високі за 
своєю художньою культурою та майстерностю 
шиття, зразки одягу класичного стилю виходи-
ли, передусім, з будинків моди «Haute Couture» 
- асоціації, у цьому питанні повністю виправ-
довує свою назву. Її представляли такі класики, 
як Крістіан Діор, Ів Сен Лоран, Ніна Річчі, Жан 
Пату, Луї Феро, П'єр Бальмен, Юбер Живанши, 
Жанна Ланвен та ін. [5, 9]

Як відповідь на реальні потреби, в 1974-
1975 років в моді всіх сезонів з'явився і був про-
голошений провідниий варіаінт класичного 
стилю, характерний строгістю і чіткістю форм, 
лаконічністю деталей, вивіреністю пропор-
цій. Він включав типовий асортимент (пальто, 
костюми, сукні). У моді були переважно сухі, 
гладкофарбовані або класичних малюнків ма-
теріали. З цим стилем, фаворитом моди або 
навіть її символом, стає суворий, майже чоло-
вічого крою, однобортний або двобортний ко-
стюм-двійка або -трійка, з жакетом-піджаком 
або блейзери, з акцентованою лінією плечей, 
класичним обрисом коміра і лацканів. 

Піджачна форма костюма скасувала крій 
жакетів з відрізним бочком, що був у моді 
для затягнутого торсу (в 1960-ті й на початку 
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1970-х років). Спідниця була також класичною 
– прямою та вузькою або з групою складок спе-
реду, що прикриває коліна. Ділові костюми 
доповнювалися світлими (часто білими) блуз-
ками-сорочками, а більш ошатні - жіночними, 
прикрашеними рюшами, защипами, мережи-
вами і т. п. У класичному стилі було витримано 
і популярне пальто «редингот». 

Однак, спочатку чиста, офіційно-коректна 
класика, лишила в собі певну частку коректно-
сті та діловитості, і чіткість форм класичного 
костюма, увібрала в себе багато рис інших сти-
лів. Від стилю кантрі вона запозичує зручність, 
невимушеність, природність, раціональність 
(теплий і зручний трикотаж, затишні паль-
та, спідниці, котрі не мнуться, зручне взуття). 
Від спортивного та робочого стилів - зручність 
крою, легкість мас, властивих спортивному 
одягу, нові матеріали, а також його знаковість, 
що позначає престижні якості активності, 
енергійності, динамічності і т. п. Від жіночних 
і романтичних стилів - елементи нарядності, 
кокетливості, фантазійності. В одязі ділової 
жінки допускалися і невимушеність, і навіть, 
деяка недбалість. «Завдання полягає в тому, 
щоб домогтися одночасно рвногваги між еле-
гантністю та зручністю; щоб бути привабливою, 
але не претензійної» [15]. 

Типовий гардероб повсякденного одягу ді-
лової жінки включав пальта і костюми класич-
ного стилю, спортивні куртки та штани, три-
котаж, спідниці і жилети різних форм, блузки 
класичні та романтичні, сукні-сорочки. Все це 
вільно компонувати та взаємозамінювати. Ха-
рактерним доповненням до одягу були місткі 
і зручні сумки з ремінцем через плече. Разом з 
тим, активно живе жінка 70-х pоків - це жінка, 
котра перевтілюються, приміряє до себе різні 
ролі, що сполучає в собі багато престижних 
рис. Наприклад, вдома вона могла бути жіноч-
но-м'якою (кішечкою), домашньою та госпо-
дарською, вдень підтягнуто-діловою, ввечері 
- прийняти модний вигляд типу «вамп». Вико-
ристовуючи одяг різних стилів, жінка, при ба-
жанні, могла дозволити собі пограти в «фольк» 
або «панк». 

Класичний стиль в 1980-1990-х років вклю-
чав варіанти від елегантно-жіночного, аристо-
кратичного до протилежного йому чоловічого 
характеру костюма. Останній також варіювався 

від більш м'якого і кокетливого до суворого і 
навіть агресивного, наприклад складається з 
довгого двобортного піджака поверх широких 
штанів з манжетами. «Міський» костюм стає 
затишнішим та м'якшим - замість ділових ко-
стюмів у моду входять різні трикотажні комп-
лекти. Класичний стиль був широко представ-
лений, наприклад, у колекціях Дж. Армані, К. 
Кляйна, Р. Лорена, Гермес, МаксМара, Гуччі, 
Прада та ін. Класичний стиль П'єра Кардена, 
подібно стилю Габрієль Шанель, був зарахова-
ний до позачасових цінностей [3 – 5].

Девізом класичного стилю сміливо можна 
вважати вислів: «Є все, але нічого зайвого». У 
цьому стилі відсутні будь-які перебільшення, 
нефункціональні деталі, прикраси присутні у 
незначній кількості. Він присутній, ніби поза 
модою: його прихильники можуть наслідува-
ти його усе життя (що є притаманним для лю-
дей певного складу характеру), залишаючись 
завжди коректно та зі смаком одягненими. 
Зміни моди, в основнову, стосуються тканин, 
кольорової гами та прикрас. Типовим зразком 
класичного костюму вважається ангійський 
костюм. Відмінними для цього стилю є кон-
серватизм смаку, найвища якість виконання, 
дорогі тканини. Класичний костюм – це не-
обхідна «уніформа» державних діячів як для 
чоловічої, так і для жіночої статі. У будь-якій 
ситуації представник класичного типу «тримає 
марку», практичний та коректний; ззовні до-
глянутий та елегантний, справляє враження 
самодостатньої, респектабельної та цілеспря-
мованої людини (рис. 1).

Висновки  та перспективи подальших на-
укових досліджень. Дослідивши основні сти-
лі одягу на основі комплексу їх традиційних 
ознак та порівнявши їх із загальними харак-
теристиками вбрання ділового призначення, 
зроблено висновок, що одяг у «діловому» сти-
лі за всіма критеріями відповідає одягу кла-
сичного стилю. Значно меншою мірою в одязі 
ділового призначення проявляються риси ро-
мантичного та спортивного стилів, та практич-
но відсутні характеристики, притаманні для 
одягу у фольклорному стилі.

Вище сказане свідчить про те, шо хоча одяг 
ділового призначення вже давно впевнено за-
ймає своє місце на ринку моди, він не характе-
ризується рисами, котрі могли б заявляти про 
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те, що ділове вбрання може існувати у рам-
ках окремого стилю. А враховуючи практично 
повну відповідність рисам класичного стилю, 
можна стверджувати, що одяг ділового при-
значення є лише похідним напрямом класич-
ного стилю.

Відповідно, і для чоловічого, і жіночого ді-
лового костюму спільними є правила компо-
зиції – цілісність, підпорядкування головного 
та другорядного, правильні пропорції, силу-
ет, який відповідає фігурі. У гардеробі ділової 
жінки присутні елементи чоловічого одягу, 
щоправда помітними є зміни у конструктив-
ному рішенні та силуетній формі, але основні 
закони компонування пропорцій та кольрової 
гамии є спільними і це чітко виражає вплив 
саме чоловічого класичного одягу на форму-
вання жіночого ділового костюму. 
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A N N OTAT I O N
Nataliia Chuprina, Stanislv Prasol, Alla Baranova, 
Yuliia Karpenko. Classical style as the basis of 
artistic design modern business garment. Elements 
of compositional and information structure of modern 
business clothes are revealed. The basic principles of their 
transformation at use of elements of men's clothing in 
modern design of women's clothing are defined. Appropriate 
and rational options for developing the range of women's 
business garment and the principles of its compositional, 
artistic and aesthetic construction have been studied. The 
men's and women's business suits of the second half of the 
XX century, the influence of men's clothing on women's 
clothing and the changes that take place in them are studied. 
The analysis of the use of artistic and compositional elements 
of men's classic clothing in the modern design of women's 
casual and business garment is done. The analysis of changes 

in men's clothing in the second half of the twentieth century, 
its silhouette, design features, the factors influencing all 
types of changes is fulfilled. The development of women's 
clothing in the second half of the twentieth century is 
studied, the factors of social influence on its changes are 
analyzed. A comparative description of women's costumes of 
the second half of the twentieth century and men's clothing 
items has been developed. The types and elements of men's 
clothing that influenced the creation of women's clothing are 
analyzed. 

Keywords: suit design, fashion trends, clothing design, 
classic style, business garment.

Рис. 1. Ескізи авторської колекції ділового одягу, розробленої на основі адаптації рис чоловічого вбрання 
(авт. Карпенко Ю. В., кафедра художнього моделювання костюма КНУТД, 2020 р.)
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Роки Зміни у крої Фактор впливу Опис запози-
че-них елемнтів

Ілюстрація Хар-ки ідеалу

1950-ті Активно пра-
цюють над 
абсолютно 

протилежкни-
ми образами та 
вирішеннями Г. 

Шанель та 
К. Діор

Закінчення II 
світової війни

Романтичні лі-
нії, тонка талія, 
прилеглий ліф, 
широка розк-
льошена спід-
ниця, маленькі 

капелюшки і 
сумочки, рука-

вички

круглі плечі; 
тонка талія;
Розкішний 

бюст;
середній зріст;
Яскраво-чер-
вона помада;
світла шкіра

1960-ті рр. Плаття су-
пер-міні, роз-

дільні верх і низ 
носять значно 

рідше

«Культурна ре-
волюція»

Чисті форми, 
мінімум оброб-
ки і геометрії

Поява нового 
модного обра-
зу - худенької 
дівчинки-під-

літка

1970-ті рр. Костюм скла-
дався із жакету 

і пари ледь 
контрасних 
за кольором 

штанів

Дж. Армані 
створює жіночі 

колкції за чо-
ловічими лека-

лами

Прямий або 
трапецієподіб-

ний силует

Гнучка, але в 
той же час тен-
дітна великоо-
ка блондинка. 
Скромність і 
природність

1980-ті рр. Плаття-труба, 
спідниця-тр-
ба, широкі 

тани, картаті 
костюми, дов-

гий светр з 
пліссерованою 

спідницею. 
Голов-на тен-

денція – великі 
плечі

Економіч-
ний підйом, 
зростання 

доходів, підви-
щення життє-

вого рівня

Обтягуючі сукні, 
міні, легінси, 

широкі деколь-
те.

Ділова жін-
ка, яка втілює 
успіх у всьому, 

вона прагне 
бути спішною в 
усьому, яскра-

вою і трохи 
вульгарною
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1990-ті рр. Форми посту-
пилися повній 

відсутності 
округлостей, 
якщо вони і 

були, то десь 
дуже глибоко 
під широкими 

штанинами 
і довгим і 

свет-рами зі 
шва-ми назовні.

Десятиліття 
унісексу, ко-

трого жадали 
феміністки.

Джинси, більші 
на два розміри, 
великий светр 
або балахон

Висока дівчи-
на, з короткою 

стрижкою, 
надзвичайно 
худа: запалі 

щоки, малень-
кий бюст, тонкі 

руки

2000-ті рр. Жакет одно-
бортний або 
двобортний, 
але без розрі-
зів; широкі ла-

цкани; довжина 
нижча лінії сід-

ниць; 

Панування тен-
денцій унісексу 
та стильового 
напряму casual 
і в чоловічій, і в 

жіночій моді

Силуетна фор-
ма; членування 
крою; пропор-
ції; оформлен-

ня;

Самодостатня 
ділова жінка, з 

пріоритетами у 
вираженні сво-
єї ідентичності; 

прихований 
натяк на сексу-
альну свободу

Таблиця 1. Запозичення елементів чоловічого костюму в жіночому вбранні другої половини ХХ ст.


