
УДК 687.016=83

ОЛ. ПОЛІЩУК€.0. ГОЛОВЧАНСЬКА (Київський національний університет технологій та дизайну)

Проектування систем моделей одягу
Високий рівень конкуренції серед вироб

ників і постачальників одягу, висока собіварлсть 
виготовлення одягу в країнах Західної Європи зу
мовили формування двох протилежних напрямів 
діяльності підприємств.

Для першого напряму характерне розміщен
ня центрів проектування в індустріальних 
країнах, а виробничих потужностей -  у країнах з 
дешевою робочою силою, низькими орендною 
платою та податками (Китай, Індія, країни Східної 
Європи та ін.). Така організація виробництва за
безпечує низьку собіварлсть продукції за висо
кої якості виробів та зумовлює конкурентоспро
можність виробів на світовому ринку.

Ця тенденція виникла у 80-х роках XX 
століття і зберігається нині [1].

Другий напрям -  це так званий fast fashion -  
швидке виготовлення модного одягу невели

кими парлями та продаж виробів через фірмо
ву торговельну мережу. Метою цього напряму 
діяльності у країнах Західної Європи є бороть
ба з дешевими товарами, завезеними з Китаю, 
Індії, Туреччини. На сьогодні частка fast fash
ion на світовому ринку становить не менше 
15% та продовжує зростати [2].

За обсягом робіт, що здатні виконувати 
підприємства, їх можна розподілити на п'ять 
типів [3].

Перший тип -  це підприємства, на яких 
лише виготовляють вироби, після отримання від 
замовника уже викроєних деталей моделей, 
та інколи виконують прасування і пакування 
виробів.

До другого типу віднесено підприємства, 
що мають власні автоматизовані розкрійні систе
ми, на яких виконується розкроювання вибраної 
замовником тканини та навіть розроблення 
лекал на моделі.

Третій тип -  це виробники, які самостійно 
закуповують тканини й аксесуари (ґудзики, 
застібки-блискавки тощо) та виготовляють 
вироби за замовленням.

Четвертий тип -  це виробники, що вже 
знайомі з міжнародним ринком, можуть пропону
вати ще один вид послуг -  власний дизайн моде
лей, які полм надають замовнику. Останній, в 
свою чергу, може вибрати декілька із запропоно
ваних моделей, змінити їх, використовуючи інші 
тканини, або доповнити іншими деталями та 
включити до своєї колекції.

До п'ятого типу віднесено підприємства, 
що випускають продукцію під власною тор
говою маркою, тобто самостійно здійснюють 
процес проектування та виготовлення 
моделей одягу.

Кожний наступний тип характеризується 
збільшенням участі підприємства-виробника у 
загальному обсязі виробничого процесу, парку 
виробничого устаткування, вищим ступенем 
кваліфікованості працівників, а тому є пре
стижнішим.

За часів планової економіки кожне 
швейне підприємство України мало повний 
виробничий цикл -  від отримання та розбра
кування матеріалів, проектування та виготов
лення виробів до їх пакування та складування.

При цьому процес проектування було спря
мовано на розроблення окремих, не пов'яза
них між собою виробів, що в теорії проекту
вання отримав назву «поштучний» дизайн.

З середини 90-х років XX століття значна 
кількість швейних підприємств України виробля
ла одяг за замовленням іноземних фірм за схе
мою «давальницької» сировини та під торговою 
маркою фірми-замовника. Аналіз статей з 
періодичних видань та анкетне опитування 
працівників підприємств свідчить, що подібна 
співпраця не вигідна для вітчизняних виробників 
одягу. Недоліком такої співпраці є: низька опла
та праці та, як наслідок, -  відсутність оборотних 
коилів для розроблення та впровадження влас
них моделей; неритмічна робота (простої вироб
ництва або його перевантаження); значні часові 
та економічні втрати; зниження якості виробів, 
що виготовляються; невдоволення працівників 
підприємств роботою та втрата професійних 
кадрів. З початком світової економічної кризи 
значно зменшилась кількість замовлень від іно
земних фірм, що поглибило ці недоліки. Тому 
підприємства, що раніше повністю або частково 
працювали за давальницькою схемою, виявляють 
бажання створювати власні торгові марки та ви
робляти продукцію на внутрішній ринок.

«Поштучний» дизайн традиційно застосо
вують і тепер на підприємствах, що виготовля
ють вироби за замовленням, або самостійно 
здійснюють процес проектування та виготов
лення моделей одягу й випускають продукцію 
під власною торговою маркою. Традиційне про
ектування одягу, а саме, проектування окремих, 
не пов'язаних між собою виробів, має низку не
доліків, серед яких: дублювання вітчизняних та 
копіювання зарубіжних зразків, що зумовлює 
наявність моделей-близнюків у сфері торгівлі, 
та не забезпечує конкурентоспроможності ви
робів; неможливість одночасного врахування 
різноманітних, реально існуючих потреб спожи
вачів у одязі, оскільки виконується проект лише 
однієї моделі, а звідси -  такі явища, як дефіцит 
та затоварювання, нагромадження виробів у 
сфері торгівлі. Крім того, в межах проектування 
окремих виробів неможливе застосування ви
переджаючої уніфікації виробів та елеменл в ви
робів, а, як відомо, типізація та уніфікація конст
рукцій і елементів конструкцій є однією з умов 
промислового виготовлення виробів, що сприяє 
його ефективності, забезпечує якість виробів. 
Розробники САПР у рекламі своїх програмних 
продуктів зазначають значне скорочення 
часу на розроблення кожної нової моделі.

Наприклад, у робол [4] зазначається, що ство
рення нової моделі одягу разом із розроблен
ням відповідної базової конструкції та моделю
ванням, оформленням лекал і виконанням їх 
градації займає від 0,5 до 2 год залежно від ви
ду одягу та складності моделі й не залежить від 
кваліфікації конструктора. Однак застосування 
найновіших САПР не може повністю задоволь
нити вимоги промисловості у разі проектування 
нових моделей за умови «поштучного» дизайну 
-  здійснювати випереджаючу уніфікацію конст
руктивних елеменлв та забезпечувати техно
логічну однорідність моделей, що дає змогу ви
готовляти їх одночасно або послідовно в межах 
конкретних технологічних умов (організація ро
боти у швейному цеху, можливості устаткування, 
кваліфікація робітників) і є резервом підвищен
ня якості виробів.

Прагнення українських виробників одягу 
створювати власні торгові марки та виробля
ти продукцію на внутрішній ринок, акту
альність та перспективність fast fashion для 
вітчизняних підприємств, оскільки в Україні 
також спостерігається засилля товарів з 
Китаю, Індії, Туреччини часто-густо низької 
якості, зумовлює необхідність застосування 
іншого підходу до проектування, розроблення 
та впровадження іншого технологічного про
цесу проектування одягу. Це дасть мож
ливість скоротити час на розроблення та 
впровадження нових моделей, оскільки «по
штучний» дизайн, окрім зазначеного вище, 
унеможливлює скорочення часу на розроб
лення однієї моделі за потреби швидкої зміни 
моделей, значної кількості нових моделей. 
Усунути недоліки «поштучного» дизайну одя
гу дає змогу проектування виробів у вигляді 
систем моделей різної складності, що в теорії 
проектування має назву дизайн систем (сис
темний дизайн). Аналізуючи «поштучний» та 
системний дизайн, автор етапі [5] відзначає, 
що це два різних підходи до проектування, дві 
різні методики, дві різні професійні ідеології, 
два різних ставлення до предметного світу, 
до людини, її минулого та майбутнього, Це є 
позиції не взаємодоповнюючі, а протилежні.

Продукція легкої промисловості належить 
до морфологічних комплексів, які можуть мати 
вид асортименту, типажу, серії чи гами. Метою 
створення морфологічних комплексів певного 
виду виробів є досягнення компромісу між ба
жанням споживачів мати унікальні вироби та 
прагненням промисловості до мінімізації но
менклатури, собівартості виробів, максимізації 
прибутку. Морфологічні комплекси формують
ся через першочергове проектування одного 
виробу для подальшого розроблення інших ви
робів на його основі. Вони складаються з базо
вої моделі та її похідних, побудованих, як прави
ло, за принципом геометричної подібності [б].



Рис. 2 -  Схема процесу проектування сімейства моделей одягу

Розширення асортименту відбувається за рахунок 
моделей-модифікацій, які характеризуються знач
ними конструктивними та іншими відмінностями з 
позиції споживача і незначними -  з позиції проек
тувальника [7, 8]. Забезпечення різноманітності 
виробів сприяє задоволенню потреб споживачів, в 
тому числі можливість підібрати виріб відповідно 
до власного кольорового типу або улюбленої ко
льорової гами, врахувати найхарактерніші особли
вості гілобудови тощо. Морфологічні комплекси 
створюють проектувальники вузької спеціалізації, 
які добре відчувають особливості розвитку кон
кретного типу виробів. Морфологічні комплекси 
розраховані на стабільну технологію виробництва 
та незмінні принципи діяльності споживачів [б].

Одяг може проектуватись у вигляді таких сис
тем моделей: серії, сімейства, колекції, гами, гарде
робу, типажу та асортименту. Принципи проекту
вання серії, сімейства і колекції описано у галузевій 
літературі та апробовано.

Серія (асортиментна серія) являє собою су
купність моделей одного виду і призначення, що 
розроблені на основі однієї базової моделі 
(БМ). Конструктивна різноманітність моделей 
серії досягається модифікуванням деталей БМ.

Для цього застосовують відомі прийоми конст
руктивного моделювання першого і другого 
видів. Кількість моделей серії залежить від по
тенціалу БМ до модифікування. Асортиментна 
різноманітність моделей серії розширюється за
вдяки комбінуванню та заміні матеріалів, що ма
ють однакові властивості, а також заміні кольо
рової гами матеріалів.

Схема проектування серії моделей -  на рис. 1.
Моделі серії призначені послідовно замінюва

ти одна одну в проектуванні та виробництві. Випус
кають, поки не вичерпаються резерви розвитку БМ.

Сімейство утворюють моделі одного виду і 
призначення, що розроблені на основі однієї БМ. 
Конструктивна різноманітність моделей сімейства 
досягається модифікуванням лише конструктив
но-декоративних елементів БМ із застосуванням 
прийомів конструктивного моделювання першого 
виду. При цьому основні деталі БМ не підлягають 
змінам. Асортиментна різноманітність моделей 
сімейства розширюється завдяки комбінуванню та 
заміні матеріалів, що мають однакові властивості, 
а також заміні кольорової гами матеріалів. 
Порівняно з моделями асортиментної серії, моделі 
сімейства характеризуються конструктивною 
однорідністю.

Схему проектування сімейства моделей 
наведено на рис. 2.

Колекція -  це сукупність моделей кос
тюмів, взуття, трикотажних виробів, аксесуарів, 
об'єднаних ідеєю єдиного образу, яку побу
довано на основі розвитку однієї вихідної 
базової символу-форми (ВБСФ) в різних кольо
рових і фактурних комбінаціях. Колекції 
відрізняються за типом залежно від призна
чення: авторська -  демонструє творчий по
тенціал дизайнера; перспективна -  формує 
концепцію моди на найближче майбутнє; 
промислова -  призначена для впровадження 
у виробництво.

Етапи розроблення колекції такі: форму
вання ідеї стильового вирішення моделей 
колекції, розроблення ВБСФ колекції, розроб
лення ескізів моделей колекції. ВБСФ, що є 
підгрунтям колекції, створює автор на основі 
аналізу творчого джерела, перспективної кон
цепції розвитку моди та даних про споживачів, 
для яких проектується колекція моделей одягу. 
ВБСФ -  це графічний узагальнений образ 
моделей колекції, який містить єдину базову 
структуру за формою та конструкцією і варіан
ти її розвитку. Моделі колекції створюють за
вдяки композиційному розвитку ВБСФ у мо
дифікаціях і заповненню ВБСФ лабільними 
формотворними елементами, до яких належать 
конструктивно-декоративні елементи. Як відо
мо, структура сучасної колекції -  блокова, де 
основою кожного блоку є БМ або базові мо
делі, що розробляються на підгрунті ВБСФ ко
лекції. В межах кожного блоку базові моделі 
розвиваються у модифікаціях із застосуванням 
прийомів конструктивного моделювання.

Схему процесу проектування колекції мо
делей одягу подано на рис. 3.

Гама являє собою сукупність різних видів 
виробів, що проектуються за принципом «на 
будь-який смак». Гаму проектують з метою де
монстрації та оцінювання проектних і вироб
ничих можливостей підприємства, а також 
для детального аналізу попиту та пропозиції, 
тобто для маркетингових досліджень. Резуль
тати таких досліджень зумовлюють визначен
ня раціональної номенклатури і типажу ви
робів, які доцільно випускати конкретному 
підприємству.
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Рис. 4 -  Схема процесу проектування асортименту через першочергове проектування типажу виробів

Гардероб можна визначити як сукупність 
різних видів одягу, призначених для використан
ня людиною у різних життєвих ситуаціях. За ре
альних умов людина сама формує гардероб для 
себе або членів своєї родини. Також формуван
ня індивідуального гардеробу людини може 
здійснювати стиліст. На формування гардеробу 
впливає низка чинників: індивідуальні риси лю
дини, матеріальні можливості, ставлення до одя
гу, моди, мотиви формування гардеробу, а саме, 
оновлення окремих видів одягу відповідно до 
зміни моди, придбання виробів для типових і но
вих життєвих ситуацій, для створення бажаного 
образу, який є ознакою належності до певної 
соціальної групи тощо.

Як система для промислового виготов
лення гардероб не проектується, проте авто
ри [9] обґрунтували доцільність проектуван
ня гардеробу як промислової системи моде
лей на основі дослідження груп споживачів, 
типових ситуацій використання одягу, визна
чення конкретних асортиментних видів одягу 
для населення певних регіонів країни з ура
хуванням типів діяльності. Проектування гар
деробу сучасної людини, як промислової сис
теми, дозволить визначити раціональну но
менклатуру і типаж виробів для промислово
го виготовлення.

Наступні дві системи -  типаж і асортимент -  
взаємопов'язані між собою, оскільки асортимент 
проектується через першочергове проектування 
типажу виробів.

Асортимент за визначенням [6, 10] -  це 
різноманітність виробів одного виду і при
значення, які різною мірою здатні задоволь
няти потреби людей, які сформувались на 
період проектування. Внаслідок проектуван
ня асортимент має складатись з трьох груп 
виробів: першу групу утворюють вироби, які 
відповідають попиту, що вже сформувався; 
другу -  вироби, які відповідають попиту, що 
формується; третю -  вироби, які відповіда
тимуть перспективному попиту в найближчо
му майбутньому. Співвідношення виробів у 
групах буде різним і залежить від виду одягу, 
його призначення, визначених груп спожи
вачів, для яких проектується асортимент 
виробів, споживчих ситуацій використання 
виробів.

Схема процесу проектування асортименту че
рез першочергове проектування типажу виробів -  
на рис. 4.

Типаж (типологічний ряд, типологія) -  це 
сукупність базових типів виробів. Типаж може 
стосуватись як одного виду, так і охоплювати 
різні види одягу. Споживчий типаж -  це су
купність базових типів виробів, які відповіда
ють визначеним типам споживачів. При цьому, 
тип виробів узагальнює собою характерні оз
наки групи виробів, які він представляє, а тип 
споживачів, відповідно, узагальнює собою 
характерні ознаки (риси) групи споживачів, 
які він представляє та для яких проектуються 
вироби. Для подальшого проектного розвитку 
типажу, кожна типажна одиниця приймається 
за БМ, яка модифікується завдяки застосуван
ню прийомів конструктивного моделювання 
першого і другого видів. Таким чином, на 
основі кожної типажної одиниці може бути 
розроблена серія моделей, а сукупність таких 
асортиментних серій і утворює асортимент 
виробів, що являє собою сукупність базових 
типів виробів та їхніх модифікацій (див.рис.4).

Результати теоретичних та експериментальних 
досліджень ефективності проектування асорти
менту, типажу виробів певних видів одягу та базо
вих конструкцій для них подано у статтях [11-13].

ВИСНОВКИ
Проектування асортименту одягу як систе

ми та інших описаних систем моделей різної 
складності дає змогу максимально задовольни
ти різноманітні потреби цільових груп спожи
вачів, скоротити витрати часу на проектування, 
розроблення робочої документації та впровад
ження моделей у виробництво, а також здійсню
вати стовідсоткову випереджаючу уніфікацію 
конструктивних елеменгів виробів завдяки роз
робленню універсальних комбінаторних систем 
конструктивних елементів виробів, що, в. свою 
чергу, забезпечує конструктивну і технологічну 
однорідність та спадковість моделей, сприяє 
впровадженню прогресивних методів плануван
ня конструктивної й технологічної підготовки 
виробництва нових виробів, прогнозування ма
теріалоємності та дає можливість ефективно 
планувати вартість нових моделей вже на етапі 
формування ескізів нових моделей.

Таким чином, проектування систем моделей 
одягу зумовлює досягнення мети дизайну про
мислових виробів: забезпечити кожному покуп
цеві оптимальну можливість вибору варіантів то
варів у сфері торгівлі відповідно до його потреб, 
а промисловості -  забезпечити найбільший 
економічний ефект за найменших технологічних 
зусиль для виготовлення виробів.
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