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ДИЗАЙН ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ: 

СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ  
 

Сучасний ринок ювелірних прикрас представляє 

найрізноманітніші тренди як в дизайні прикрас так і технологій 

обробки матеріалів. Серед сучасних трендів в дизайні актуальними є 

мінімалістичний, етнічний стилі, бохо-стиль, а також тяжіння до 

максималізму. Для першого характерним є лаконічний, строгий 

геометричний дизайн. Для інших ‒ важливим є максимально ефектно 

підкреслити богемність образу, використовуючи модні прикраси в 

незвичайних і складних техніках виконання [1].  

Однією з модних тенденцій є поєднання у образі різноманітних, 

достатньо яскравих, масивних прикрас: одночасно кількох сережок 

та/або каф, підвісок з ланцюгами у кілька рядів, кількох браслетів на 
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руках (інколи і анклетів також) та каблучок. При цьому актуальним є 

дизайн прикрас з використанням нових, незвичних матеріалів і 

технологій. 

Завдяки розвитку нових технологій створення сучасних прикрас 

вийшло за рамки традиційного, і це призвело до їх естетичної 

модифікації. Окрім традиційних і популярних способів обробки 

коштовних металів, таких як лиття, канфарення, травлення, філігрань, 

інкрустація, гальванування, чорніння, карбування, гравірування [2], 

ювеліри невпинно працюють над створенням нових.  

Дорогоцінні метали і самоцвіти все частіше поєднують зі 

створених людиною матеріалів ‒ вуглецевим, титановим волокном, 

керамікою і нанокерамікою, застиглою вулканічною лавою, 

сапфіровим склом тощо [3]. Перелічені матеріали характеризуються 

міцністю, легкістю, стійкістю до подряпин, окислення, а також 

різноманітною палітрою кольорів. Так, ювелірну кераміку чорного, 

білого, рідше рожевого, платинового і кавового кольорів поєднують з 

широким асортиментом інших матеріалів ‒ золотом, сріблом, 

дорогоцінним камінням, сталлю, склом, деревом і натуральною 

шкірою. Титан, завдяки легкості, використовують при виготовленні 

масивних прикрас з великою кількістю коштовних каменів. Сапфірове 

скло застосовують в ювелірних колекціях у якості прозорої капсули 

для дорогоцінних каменів, золотих фігурок або змінних елементів. 

Застигла вулканічна магма часто обрамлюється золотом, що надає 

виробам дуже ефектного та незвичного вигляду.  

Відомими в Україні є такі ювелірні бренди з виготовлення 

прикрас з використанням сучасних, нетрадиційних матеріалів та 

технологій, як Alona Makukh Jewelry, Anomaly, Аrtelle_studio, Dari 

Jewelry, Helena jewelry, Kochut, Kraplya Jewellery, WooDoo [4-7]. 

Дизайнери зазначених брендів виробляють прикраси зі срібла, латуні з 

оздобленням емаллю та напівдорогоцінним камінням (Kraplya 

Jewellery, Dari Jewelry, Helena jewelry, Kochut), обробленими і 

природними мінералами (Alona Makukh Jewelry, Anomaly), деревиною 

цінних порід і камінням (WooDoo), замші і шкіри (Helena jewelry). В 

дизайні виробів з колекцій ювелірного бренду Аrtelle_studio також 

акцент робиться на нестандартні поєднання матеріалів ‒ кольє з 

перлами з позолотою, рожевий кварц на браслеті, намистини зі срібла 

тощо. 

Завдяки техніці біметалевого лиття і авторського методу 

послідовного лиття Станіслав Дрокін отримав світове визнання на 

конкурсах ювелірних виробів. У своїх виробах дизайнер без пайки 

поєднує жовте і рожеве золото (наприклад, каблучка Hybrid casting 

№2: Carm nère), мідь і жовте золото (наприклад, каблучка Hybrid 

casting №3: Two rivers), використовує авторський метод послідовного 
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лиття (каблучки "Decuman Wave", "Трансформація", "Гніздо") та ін. [8, 9]. 

Таким чином, на основі дослідження тенденцій розвитку 

дизайну ювелірних прикрас засвідчено використання нових матеріалів 

та їх поєднання з традиційними цінними металами і дорогоцінним 

камінням, досліджено бренди, що виготовляють ювелірні вироби з 

комбінуванням різних матеріалів.  
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