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НА СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДСТВА

Анотація. У рамках мистецтвознавчого дискурсу розглянуті специфічні риси впливу 
дизайнерських розробок та концепцій на сучасний розвиток людства. Запропонований ряд 
визначень дизайну в контексті його впливу на культуру людини. Проаналізоване вивчення 
дизайну в його зв’язку з художньою творчістю й розвитком культури людства у працях 
багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. Визначені складові критерії сучасного ди-
зайнерського мистецтва. Відзначається, що новою роллю дизайну в світовій культурі 
ХХІ століття стала взаємодія мистецтв, цілісність та єдність навколишнього середо-
вища і місце людини у цьому гармонійному просторі. Досліджені окремі прояви впливу 
розробок промислового дизайну на розвиток людства на прикладі дизайну великих міст. 
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Постановка проблеми. Не викликає заперечень твердження, що дизайнерські 
розробки і концепції здійснили величезний позитивний вплив на сучасний роз-
виток людства. Початок періоду рукотворної діяльності людини, тобто час, 
коли люди стали створювати предмети та їх елементи, можна вважати початком 
творчої діяльності людини. Пошук нових, оригінальних рішень у процесі творчої 
діяльності людини тривав кілька десятків тисяч років, що в остаточному підсумку 
й визначив розвиток людської цивілізації та її сьогоднішній рівень.

Найбільш інтенсивний розвиток дизайну спостерігався у два останні сторіччя, 
коли почався розвиток промислових мануфактур і фабрик; на зміну ремісничому 
дизайну (один майстер) прийшов «індустріальний дизайн», що використовує 
високопродуктивні машини й автомати. Крім того, останнє десятиліття 
характеризується революційним розвитком матеріальної бази. Так, наприклад, 
якщо для виготовлення тенісної ракетки на початку XX ст. використовувало-
ся п’ять основних матеріалів (в основі було дерево), через півстоліття  це число 
збільшилося до 10 (основа – алюмінієвий сплав), то наразі число використовува-
них для виготовлення ракетки матеріалів наблизилося до 50 (основа – графітові 
матеріали).

Створення нових матеріалів спричиняє вдосконалення технології їх обробки, 
виникненню нових технологічних процесів, що характеризуються більш широки-
ми можливостями впливу на матеріал. Розвиток матеріально-технологічної бази 
сприяє, у свою чергу, поступальному розвитку дизайну практично в усіх сферах 
людської діяльності [4, с. 15].
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Зв’язок даної проблеми із важливими завданнями ряду наукових дисциплін 
полягає у тому, що вивчення дизайнерських розробок і концепцій неможливе без 
залучення теоретичного й методологічного інструментарію мистецтвознавства, 
колористики, теорії дизайну, соціальної психології, естетики  тощо.

Дизайнерські розробки й концепції поступово стають об’єктом спеціальних на-
укових пошуків, представлених у формі дисертаційних досліджень, монографій 
чи публікацій. Відомими теоретиками у сфері концепцій дизайну є О. Бойчук, 
В. Турчин [1], Е. Глінтернік [3], І. Голубятніков [5], Н. Ковешнікова [6], І. Кузне-
цова [9], Г. Османкіна [10; 11], І. Розенсон [12], Л. Турчак [15], В. Устін [16] та ін.

Віддаючи належне вже проведеним дослідженням, науковцям слід і в подаль-
шому здійснювати опрацювання різних парадигм впливу дизайнерських розро-
бок та концепцій на сучасний розвиток людства. Зазначене власне і є метою цієї 
публікації.

Об’єктом дослідження являється комплексний вплив дизайнерських розробок 
та концепцій на сучасний розвиток людства.

Виклад основного матеріалу. Сучасний соціальний світ, що ускладнюється, 
формує нові вимоги до людини й предметного середовища, не скасовуючи у 
той же час зв’язки, що традиційно зв’язують людину із фізичним і соціальним 
середовищем. З іншого боку, предметний світ створюється сьогодні у сфері 
проектувальної діяльності, яка повинна мати механізм проектування предметного 
середовища, адекватної ідеалам сучасної людини в умовах складного, багатоли-
кого соціального світу. Проектування середовища пов’язане із предметним, штуч-
ним оточенням людини, що організує соціально-культурне середовище людсько-
го існування. З іншого боку, пошук нових способів існування людини у просторі 
культури пов’язаний із виявленням її соціокультурної активності. 

Культура наразі впливає на всі сфери суспільної й індивідуальної життєдіяльності 
– праця, побут, дозвілля, мислення, на спосіб життя суспільства й особистості. 
У культурі постійно здійснюється перегляд і відновлення цілей і орієнтирів, 
типів і форм, інструментарію й технологій, тобто  культура безупинно проектує 
й перепроектує саме себе. При цьому мова йде про універсальний, стратегічний 
проектний підхід. Безпосередньо розглядаючи специфіку дизайну з погляду  
проектної культури, можна визначити її як нове бачення світу, як явище проектної 
діяльності за сучасних умов. Із усіх видів проектування подібними властивостями 
найбільшою мірою володіє дизайн – «міжпрофесійна» проектна дисципліна, якій 
притаманне прагнення до всеосяжного удосконалення предметного універсуму, 
яким і визначається сутність культури, що створюється даним суспільством.

Дизайн – це творча діяльність людини, спрямована на розробку й створення 
об’єктів матеріальної й духовної культури, що формують комфортне середовище 
існування людини [4, с. 11]. У 60-і рр. XX ст. викладачі Англійського Королівського 
коледжу мистецтв визначили дизайн як «сукупний досвід матеріальної культури 
й сукупний масив знань, навичок і цінностей, втілений у мистецтві планування, 
винаходу, формоутворення й виконання» [17, с. 1001]. Вони запропонували свій 
погляд на природу дизайну як проектної культури, що полягав у наступному: 

– основне завдання дизайну – концептуалізація й втілення нових предмет-
них форм; 

– дизайн звернений до матеріальної культури й використовує в якості мето-
ду мистецтво планування, винаходу, формоутворення й виконання;

– інструментарієм дизайну є мова моделювання, еквівалентна мові науки й 
гуманітарній мові; 

– дизайн має свої власні предмети, способи й методи репрезентації. 
Наразі дана концепція лишається як і раніше пріоритетною. 
Дизайн у його зв’язку з художньою творчістю й розвитком культури людства став 

предметом дослідження багатьох науковців. Зокрема, дизайн як засіб художньо-
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комунікативної системи розглядає Е. Глінтернік [3], на думку якого дизайн має 
бути не просто графічним зображенням, а повинен викликати певні асоціації, 
символічні образи. Це твердження є особливо актуальним у контексті культу-
ри епохи постмодернізму, що як напрям характеризується інтертекстуальними 
зв’язками: асоціативним сенсом, ремінісценціями, алюзивністю тощо. 
Е. Глінтернік зауважує, що зміна акцентів зі споживацького характеру на естети-
ку товару призводить до необхідності пошуку таких дизайнерських рішень, які б 
вербалізували комунікативні смисли [3, с. 55].

Вчені-мистецтвознавці у контексті вивчення впливу дизайну на розвиток люд-
ства зазначають, що в об’єкті дизайну поєднується користь та краса, естетика 
й інженерно-технічне проектування. Зокрема, Г. Османкіна вважає, що дизайн 
потребує від фахівця синтезу емоційного та понятійного станів. З огляду на вка-
зане, важливо додати, що дизайн є особливим пластично-смисловим і одночасно 
– утилітарно-художнім засобом комунікації з оточуючим світом. Внутрішня фор-
ма дизайну в цьому аспекті постає як духовна складова, вираження гармонії, яку 
відчуває людина [10].  

Таким чином, Г. Османкіна визначає складові критерії сучасного дизайнерського 
мистецтва – користь, краса, надійність, причому дизайн виступає способом синте-
зу зазначених елементів. Лінії та форма дизайнерського об’єкту можуть впливати 
на сприйняття глядача. На думку цього автора, дизайнерське мистецтво неодмінно 
звертається до аналогів минулого, яке можна відстежити на матеріалі ліній. У та-
кий спосіб дослідницею відзначається, що модерну властиві хвилеподібні лінії, 
кубізму – прямі, експресіонізму – розмашисті, яскраві, ламані лінії та ін. [11]

Моделювання візуального сприйняття об’єктів дизайну, декоративно-при-
кладного і образотворчого мистецтва досліджені І. Кузнецовою, яка наголошує 
на тому, що візуальне сприйняття дизайн-об’єктів людством змінюється із часом, 
саме тому при створенні будь-якого виробу необхідно прогнозувати особливості 
сприйняття на поточному етапі. Науковець акцентує увагу на важливості означеної 
проблеми у зв’язку з потребами забезпечення споживачів товарами, які зможуть 
конкурувати на зовнішньому та внутрішньому ринку. Для цього для дизайнерів 
пропонується звернення до національних традицій, технік декоративно-приклад-
ного мистецтва тощо [9].

О.Бойчук вивчає процеси становлення та розвитку дизайнерської майстерності 
саме у розрізі еволюції архітектурно-художніх стилів та науково-технічного про-
гресу. Матеріал, який пропонує автор,  є важливим засадничим фактором для 
моделювання сучасних дизайн-форм та розуміння сутності дизайн-мистецтва. 
Також науковець розглядає роль вітчизняного дизайну в культурно-мистецькому 
житті України [1].

Питання розвитку графічного дизайну в зв’язку із тотальним поширенням 
комп’ютерних технологій розглядає Л. Турчак [15]. Наголошується, що з  90-х 
років художники-графіки починають освоювати нові техніки та комп’ютерні «ноу-
хау». Зокрема вказується на масовому характері, що поступово набуває рекламна 
графіка, саме завдяки поширенню інформаційно-комп’ютерних технологій.

К. Кантор відзначав, що до 1990-х рр. найбільш значним досягненням теорії 
дизайну виявилося те, що у своєму прагненні розібратися в дизайні саме як у 
проектуванні особливого роду вона звернулася до виявлення сутності проекту 
як такого, до з’ясування проектності мистецтва, а також філософії й науки, до 
розуміння проектного характеру культури суспільства. На його думку, проект – це 
те, що ідеально передує (будучи опредмеченим у природній мові, а також у мовах 
релігії, філософії, мистецтва, науки, техніки, у мові речей) відтворенню даного 
суспільства. «Проект є взагалі ідеальне передбачення результату всякої діяльності 
– матеріально-практичної або духовної, що виражається в змінах або зовнішнього, 
або внутрішнього світу людини» [5, с. 244].
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Отже, серед науковців надаються неоднозначні оцінки, тривають дискусії та 
пропонуються різні варіанти щодо основних критерій і засад впливу дизайну 
на розвиток людства. Підсумовуючи спільні погляди зарубіжних та вітчизняних 
дослідників, можна вказати, що новою роллю дизайну в світовій культурі 
ХХІ століття стала взаємодія мистецтв, цілісність та єдність навколишнього сере-
довища і місце людини у цьому гармонійному просторі.

Прагнучи зрозуміти вплив дизайну на розвиток людства саме через інструменти 
розробок і концепцій, необхідно, насамперед, дати їм визначення. Відповідно до 
Інтернет-словнику «Вікепедія», розробка може означати процес проектування й 
конструювання виробу. При цьому процес розробки нового продукту йде за дво-
ма паралельними шляхами: один включає генерування ідеї, промисловий дизайн 
і конструювання, а інший – маркетингове дослідження й аналіз. Отже, навіть у 
визначенні терміну «розробка» вже присутнє згадування дизайну [13].

Що стосується концепції, то вона представляє собою систему поглядів, те або 
інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум. Концепція визначає 
стратегію дій і різним концепціям відповідає свій термінологічний апарат [8].

Розробки й концепції дизайну, як виду цілеспрямованої творчої діяльності люд-
ства характеризуються трьома головними особливостями:

1) сприяють розвитку людської цивілізації шляхом створення нових і удоскона-
лення відомих рукотворних об’єктів;

2) створюють оптимальне середовище проживання людини з метою досягнення 
максимальної комфортності її існування;

3) сприяють формуванню творчих складових особистостей людину, її 
цілеспрямованої діяльності у системі людей, що є однією з головних соціальних 
завдань суспільства.

Відзначимо, що проектування (і виробництво) речей становлять особливу об-
ласть людської соціальної діяльності. Як дуже великий, глобальний підрозділ 
людської діяльності, воно перебуває в одному ряді з наукою – як створенням 
ідеальних предметів, наукових знань і систем знань, навчанням і вихованням – як 
виробництвом і «виготовленням» людей, мистецтвом – як витворенням художніх 
цінностей.

Виділення й формування практики й теорії дизайну є, таким чином, певним но-
вим етапом у розвитку великого підрозділу людської соціальної діяльності. Воно 
пов’язане із принциповими перетвореннями в соціально-економічній і соціально-
технологічній структурах сучасного суспільства і являє собою становлення й 
ідеальне завершення нових поверхів у традиційно існуючих сферах діяльності.

Якщо теорія дизайну як методу художнього конструювання окремих промисло-
вих виробів виникає слідом за розвитком практики, а власне художнє конструю-
вання, у сучасній його формі, складається до виникнення його теорії й обходиться 
без неї, то загальна теорія дизайну – теорія загального проектування – має пере-
дувати додаванню цієї сфери людської соціальної діяльності; вона виступає як ос-
нова її побудови. Водночас формування сфери тотального проектування й наступ-
не її функціонування припускає підготовку фахівців іншого роду, чому сучасні 
дизайнери [14, с. 37].

Для людини, що працює у сфері дизайну, всі його зміни виступають як резуль-
тат «природнього» процесу, незалежного від діяльності людей і обумовленого або 
внутрішніми факторами самого дизайну, або зовнішніми умовами його існування.

Водночас людина прагне не тільки пристосовуватися до цього стихійного 
процесу розвитку й зміни, вибираючи найбільш вигідні для себе траєкторії 
особистої поведінки й життя – вона прагне управляти цим процесом, щонайкра-
ще  організувати сам дизайн і перебудовуючи його, якщо рух починає йти не так, 
як це потрібно.

Така людина бачить дизайн інакше – як об’єкт свідомої й цілеспрямованої 
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діяльності людства у цілому, а зміну й розвиток дизайну – як продукт цієї 
діяльності, її утворення. Увесь дизайн за такого підходу подібний  виробу, який 
ми можемо проектувати й виготовляти, він є нашої «штучною» конструкцією.

Дизайн (дизайнерська творчість) обґрунтовано називають феноменом проектної 
діяльності, проектної культури ХХ ст. Але якщо у минулому столітті дизайн – це 
організатор речового наповнення, то на початку XXІ ст. – це організація креатив-
ного середовища, тобто  спосіб подолання розриву між технічною цивілізацією 
й духовною культурою, а дизайнерське проектування представляється способом 
гармонізації життя людини в урбаністичному середовищі. Особливо дане поло-
ження стосується середовищного дизайну, який сформувався в контексті ідеології 
постмодернізму. 

Дизайн середовища наразі розглядається як доповнення до архітектури, як про-
ектування предметного середовища. Даний напрямок у дослідженні культурної 
функції дизайну перебуває тільки в стадії розробки. Дизайн середовища, на дум-
ку фахівців, ще не виробив власної, визнаної професіоналами й суспільством 
надійної теоретичної бази [4, с. 186]. Він знаходиться на стадії пошуків, 
експериментів, постійно пристосовуючись до умов, стрімко змінюючи свій зміст 
і форми сучасності. 

Розвиток культури ХХІ століття припускає подальше поширення урбанізації 
та дизайну великих міст. Урбанізацію розуміють як «історичний процес зро-
стання ролі міст у розвитку суспільства, який охоплює соціально-професійну, 
демографічну структуру населення, його спосіб життя, культуру, розміщення про-
дуктивних сил, розселення тощо. Урбанізація справляє значний вплив на розви-
ток різних соціально-економічних формацій і держав, саме з містами пов’язані 
основні досягнення цивілізації» [7, с. 72–73].

Дизайн міста актуально було б розглянути на прикладі міських планувальних 
структур. Всього існує вісім основних геометризованих схем, що охоплюють 
все різноманіття міських планувальних структур: вільна; радіальна; радіально-
кільцева; трикутна; прямокутна; прямокутно-діагональна; гексагональна; 
комбінована.

У сучасних містах такі чіткі схеми вуличної мережі зустрічаються рідко. Пла-
нувальна схема вулиць міста залежно від міри розвитку, його транспортної систе-
ми здобуває вигляд спочатку радіальної схеми, потім, після будівництва обхідних 
доріг по границях міста і вулиць, що оперізують центр міста, радіально-кільцевої. 
У межах одного району найчастіше зберігається прямокутна схема вулиць.

Лінійна планувальна структура міста бере свій початок від плану звичайного 
малого сільського поселення, де будинки розташовуються вздовж дороги. Така 
планувальна забудова завжди була характерна для міст, розташованих на невели-
ких територіях прибережної смуги морів і великих рік, у гірських долинах тощо. 

Лінійні планувальні структури набули розвитку у дизайні значних агломерацій 
США (Бостон – Нью-Йорк – Філадельфія – Вашингтон) і Японії (Осака – Токіо 
– Нагоя), де основою містобудівного каркасу є загальнонаціональні транспортні 
коридори (автостради й швидкісні залізниці).

Певний досвід реалізації лінійних структур показав їх недоліки і проблеми, 
суцільність забудованої смуги  штучно розкреслюють природні ландшафти, у рам-
ках лінійної структури важко досягти рівноцінних умов доступу центрів різних 
рангів, значна частина населення заходиться досить віддалено. Сучасне проекту-
вання лінійного плану далеке від його первісного прототипу, зараз допускається 
поєднання лінійної орієнтації розвитку з компактною формою міських районів, 
а також розвиток поперечних зв’язків. Розвиток лінійних, а також центричних 
структур у масштабі великих міст практично приводить до їхнього переродження 
в структури мережного типу. Останні припускають відносно рівномірне освоєння 
території [2, с. 45]. 
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Отже, розглянувши у загальних рисах вплив дизайнерських розробок та 
концепцій на сучасний розвиток людства, можна прийти до таких висновків:

– Серед науковців надаються неоднозначні оцінки, тривають дискусії 
та пропонуються різні варіанти щодо основних критерій і засад впливу дизай-
ну на людину й соціум у цілому. Підсумовуючи спільні погляди зарубіжних та 
вітчизняних дослідників, можна зазначити, що новою роллю дизайну в світовій 
культурі ХХІ століття стала взаємодія мистецтв, цілісність та єдність навколиш-
нього середовища і місце людини у цьому гармонійному просторі. Виділення й 
формування практики й теорії дизайну є певним новим етапом у розвитку велико-
го підрозділу людської соціальної діяльності. Воно пов’язане із принциповими 
перетвореннями у соціально-економічній і соціально-технологічній структурах 
сучасного суспільства і являє собою становлення й ідеальне завершення нових 
«поверхів» у традиційно існуючих сферах діяльності.

– Розробки й концепції дизайну, як виду цілеспрямованої творчої діяльності 
людства характеризуються трьома головними особливостями: а) сприяють роз-
витку людської цивілізації шляхом створення нових і удосконалення відомих ру-
котворних об’єктів; б) створюють оптимальне середовище проживання людини з 
метою досягнення максимальної комфортності її існування; в) сприяють форму-
ванню творчих складових особистостей, їх цілеспрямованої діяльності у соціумі, 
що є однією з головних соціальних завдань суспільства. В останній третині 
ХХ сторіччя дизайн перетворився у глобальне явище постіндустріального світу, 
що охопило нові сфері проектної практики. У цей час питання розвитку дизайну 
розглядається за двома лініями: гуманізації й гуманітаризації. Перша пов’язана 
з розширенням екологічних обріїв дизайну, друга – зі зростанням  інтересу до 
проектної культури, що спостерігається в усьому світу.

– Одним із вагомих сегментів життєдіяльності людства, безпосередньо 
пов’язаним із дизайном, є містобудування (урбаністика). Розглянувши дизайн 
міста на прикладі формування міських планувальних структур, слід вказати, що 
із ростом міста трансформується його планувальна структура. Такий перехід 
відбувається при досягненні містом деяких граничних співвідношень між його 
розмірами і рівнем розвитку структурного каркаса – транспортно-інженерної, 
соціальної, екологічної інфраструктури.  Цей етап супроводжує за собою зміни 
у плануванні, ускладнення, доповненні новими елементами. В процесі таких 
послідовних трансформацій і відбувається логічний розвиток структури міського 
плану.

Розглядаючи перспективні напрями дослідження, до них слід, імовірно, 
віднести такі:

– прогнозування нових дизайнерських розробок і концепцій у найближчому 
та віддаленому майбутньому;

– аналіз співвідношення традицій та новаторства у сучасному дизайні;
– оцінка впливу дизайнерських розробок на розвиток культурного життя і 

виробництва на рівні окремих національних дизайнерських шкіл світу.
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Влияние дизайнерских разработок и концепций на современное развитие человече-
ства.

Аннотация. В рамках искусствоведческого дискурса рассмотрены специфические чер-
ты влияния дизайнерских разработок и концепций на современное развитие человечества. 
Предложен ряд определений дизайна в контексте его влияния на культуру человека. Про-
анализировано изучение дизайна в его связи с художественным творчеством и развитием 
культуры человечества в работах многих отечественных и зарубежных научных иссле-
дователей. Определены составляющие критерии современного дизайнерского искусства. 
Отмечается, что новой ролью дизайна в мировой культуре ХХІ века стал взаимодействие 
искусств, целостность и единство окружающего среды и место человека в этом гармони-
ческом пространстве. Исследованы отдельные проявления влияния разработок промыш-
ленного дизайна на развитие человечества на примере дизайна крупных городов. 
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Impact design developments and concepts in the modern development of mankind
Abstract. Within an art criticism discourse peculiar features of influence of design developments 

and concepts on modern development of humanity are considered. A number of determination of 
design in the context of its influence on culture of the person is offered. Studying of design in its 
connection with art creativity and cultural development of mankind in works of many domestic and 
foreign scientific researchers is analyzed. The making criteria of modern design art are defined. 
It is noted that interaction of arts, integrity and unity surrounding environments and the place of 
the person in this harmonious space became a new role of design in world culture of ХХІ century. 
Separate manifestations of influence of developments of industrial design on development of 
humanity on the example of design of the large cities are investigated.

Keywords: design, designers, art, art criticism, developments, concepts, mankind, project, 
design, technologies, urbanistics.


