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Анотація. Проаналізовано сутність та ідеологію sustainable fashion та визначено основні принципи усвідомленої моди: використання екологічних матеріалів і тканин, отриманих з перероблених відходів; економія
всіх ресурсів, необхідних для виробництва одягу; а також зміна ставлення суспільства до одягу. Зазначено, що
з доступних дизайнеру засобів впливу, виступає поведінка споживачів, яка є ключовим фактором успіху для
великих «екологічних вигід» — споживач починає цікавитися аспектами походження матеріалів та виготовлення, країною виробника, можливістю утилізації виробу, здатністю до recycling або upcycling. Розглянуто
особливості споживання модних товарів молоддю поколінь Y та Z, яке спрямоване на екологічність, заохочення та створення більш етичного дизайну. Дослідженнями доведено, що свідома мода — це вибір, інформація, культурне різноманіття та ідентичність.
Ключові слова: дизайн, усвідомлене споживання, екологічна мода, ідеологія sustainable fashion, recycling, upcycling.

«швидкої моди» (fast fashion), коли найбільші модні
бренди влаштовують гонку на швидкість та дешевизну виробництва одягу, призводить до зростання
викидів парникових газів, заохочення виробництва одягу низької якості з коротким циклом використання, до скандалів через погані умови праці.
Один трагічний випадок потряс весь світ і пізніше
ліг в основу фільму «Реальна ціна моди»: старий
дах бангладеської фабрики в один день обвалився,
поховавши під собою понад тисячу робітників, які
відшивали речі для Primark, C&A, брендів групи Inditex. У сукнях того ж Primark пізніше знаходили записки з криками про допомогу, які були вшиті поряд з лейблом. Ірландка Ребека Галлахер знайшла
напис «Примушують працювати годинами без відпочинку» у 10-фунтовій сукні і цей випадок, на
жаль, не був поодиноким. Інцидент у Бангладеш

Постановка проблеми. Індустрія моди є одним із найбільших чинників забруднення довкілля
і щорічно вносить величезний «внесок» в погіршення екологічної ситуації. Основним трендом
сьогоднішнього суспільства є прагнення до усвідомленого споживання. Зважаючи на стрімкий
темп життя, надмірне споживання природних, часових та людських ресурсів, планета намагається
зупинитися і усвідомити, що ж саме залишиться
після нас. Невгамовні темпи виробництва нищать
навколишнє середовище і значну роль в цьому відіграє саме функціонування модної індустрії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Безперечно наукові розробки та прогресивні технології в різних сферах життя, дизайну та мистецтва —
це перевага нашого часу. Проте такий темп життя
тягне за собою перенасиченість. Домінування
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мувати їх в рівновазі, а природні ресурси — у відповідності до їх здатності до самовідновлення [21,
23]. Економічна стійкість має проявлятися в тому,
що людські громади по всьому Світу здатні зберегти свою незалежність і мати доступ до ресурсів,
необхідних їм, включаючи фінансові, для задоволення своїх потреб.
Є абсолютно очевидним, що із доступних дизайнеру засобів впливу, виступає поведінка споживачів, яка є ключовим фактором успіху для великих «екологічних вигід». Обізнаність споживачів
у кліматичних проблемах спонукає їх до усвідомленого споживання. Вони починають цікавитися
такими аспектами, як умови виготовлення, походження матеріалів та країною виробника, можливістю утилізації виробу, здатністю до recycling або
upcycling. Проте залишається невирішеною проблема низької інформативності етикеток, що не дають достатньої інформації про весь життєвий цикл
товару. На ряду із інформацією, постає питання довіри споживача до продавця та виробника, оскільки не завжди приставка «еко» гарантує «зелене
споживання», а може виступати простою та банальною маркетинговою наживкою.
Справжньою проблемою є той факт, що споживачі мають бути поінформовані про відмінності
між «зеленим споживанням, етичним споживанням та добровільною простотою». Також важливим
фактором під час прийняття рішення про купівлю
того чи іншого товару, є ціна. Вартість товару визначається готовністю споживача платити — sustainable cloth зазвичай отримує високу оцінку клієнтами, тому вони готові платити за це. Однак,
якщо товар занадто дорогий, деякі споживачі не
зможуть його собі дозволити. У цій ситуації процес
спирається не на свідомість, а на дохід та соціальне
положення. З цієї причини ціна стає однією з найбільших проблем sustainable виробництва. В умовах сьогодення споживання не є лише справою задоволення традиційних потреб, воно відіграє соціально-адаптовані ролі, що формують соціальний
статус [14, 19].
Однак, для компаній існує безліч способів запропонувати більш стійку моду, а споживачам —
більш стійке споживання. Існують кілька компонентів, які і утворюють собою стійку моду. Основними компонентами виступають:
– Green fashion (Зелена мода) передбачає підтримку екології на належному рівні як з боку виробництв, так і споживачів шляхом зведення до мінімуму впливу на навколишнє середовище.
– Ethical Fashion (Етична мода) закликає до поваги до основних прав людини незалежно від місцезнаходження або правової системи країни. А також надання якісного сервісу і чесної інформації
щодо характеристик продукту і ланцюгів поставок.
– Circular Fashion (Кругова/Циркулярная мода)
полягає в тому, що всі матеріали і продукти в суспільстві використовуються і поширюються серед
своїх користувачів якомога довше. Тобто, це продовження життєвого циклу предмета одягу настільки, наскільки це можливо, шляхом ремонту,
повторного використання та переробки.
Загалом зрозуміло, що sustainable fashion не досягла «переломної точки». Сталі інновації в галузях
тканин та моди мають багато інших нововведень.

і записки, що з’являються в різних кінцях світу,
стали останніми краплями. У промисловості сформувався мирний опір, у якого виникло поняття sustainable fashion, свідомої моди. Прогресивна шведська фірма Green Strategy, що спеціалізується на
розробці стратегій щодо переведення брендів на
свідоме виробництво одягу, охарактеризувала нове
поняття так: «Свідома мода — це одяг, взуття та аксесуари, які виготовляються, реалізуються та використовуються найбільш свідомим чином з екологічної та соціо-економічної точки зору» [12-13, 18,
25, 30].
Постановка завдання. Перенасиченість можна спостерігати в усіх сферах людської діяльності —
від виробничої до інтелектуальної. Споживач щохвилинно стоїть перед вибором — що купити з того,
що рекламується; який із модних трендів обрати
для себе; що з цього, в решті решт, вдягти; куди все
це покласти і куди все це подіти, коли через два місяці магазини майорять новими колекціями. Такі
темпи розвитку модної індустрії призводять до несвідомого споживання. В останні кілька років
модні бренди зробили невеликий крок в бік екології та сталого виробництва. І те, що відбувається
в fashion-індустрії зараз, свідчить про те, що цілком
можливо нас чекають реальні зміни. Тема соціальної відповідальності у модній індустрії звучить дедалі наполегливіше, і якщо ще 5–10 років тому більшість ключових гравців модного бізнесу намагалися не помічати її, сьогодні sustainable fashion стає
одним із головних векторів розвитку ринку загалом.
Виклад основного матеріалу. Отже, сьогоднішнім трендом є sustainable fashion, його синонімами можна вважати eco-friendly fashion, а антонімом — fast-fashion. Основним концептом sustainable fashion є усвідомлення та формулювання доцільності використання тих чи інших матеріалів
з огляду на можливість їх подальшої переробки та
утилізації. Sustainable fashion або стійка, етична,
екологічна мода — це процес, який змінює представлення виробників та споживачів про способи
переробки одягу, сировини та відходів, про образи
життя та звички.
Відповідно до сутності та ідеології, sustainable
fashion має на увазі відповідальне ставлення до
природи і людства загалом, основними принципами якого є: використання екологічних матеріалів і тканин, отриманих з перероблених відходів;
економія всіх ресурсів, необхідних для виробництва одягу; а також зміна ставлення суспільства до
одягу [5, 16, 21]. Наразі актуальність переходу від
fast-fashion та mass-market до sustainable fashion
криється в підвищенні якості та універсальності
продукції. Як приклад, sustainable textile та sustainable fashion раніше розглядалися як «одяг хіпі»; сучасне сприйняття цього одягу — це модний та відповідальний одяг. Сприйняття клієнтами стійкої
моди та тканин має перейти від дешевого до шикарного.
Загалом, якщо змалювати модель свідомого та
стійкого світу, вона б мала три основні опори,
а саме: екологічна стійкість, економічна стійкість
та соціальна стійкість, загальне навантаження на
які б розподілялося порівну. Екологічна цілісність
має зберігати всі екологічні системи Землі та утри-
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були абсолютно повсякденними справою [1-4, 6, 22,
24, 28]. Виконати дрібний ремонт одягу могла
кожна господиня, для більш складних випадків існували ательє. Модна індустрія тих часів зазнала
особливих утисків в періоди війн, коли всі масові
виробництва були націлені здебільшого на виробництво військового одягу. Жінки перешивали чоловічу військову уніформу для себе та дітей, інколи
створюючи справжні витвори мистецтва. Таке вимушене свідоме споживання було необхідністю,
адже питання стояло не у екологічності проблеми,
а у проблемі виживання.
Згодом розвиток економіки, хімічної, машинної промисловості скоротили часові затрати на виробництво та догляд за одягом, і, набираючи темпи
у геометричній прогресії, перед нами візуалізувався «fast fashion» з основним гаслом — бери, роби,
використовуй. В сучасному явищі fast fashion мало
що залишилося від моди, основне наповнення — це
жага до збагачення, при цьому, за дуже високу ціну
для довкілля. Прийшов час сповільнити та врахувати справжню вартість вибору кількості над
якістю. Висока швидкість у моді є визначальною
характеристикою сьогоденної текстильної та
швейної промисловості. Це швидко у виробництві — відстеження продажів електронними пристроями та виготовленням, яке тепер може перетворити зразок чи ескіз дизайну на готовий продукт лише за кілька днів; і, відповідно, швидке споживання. Проте, важливою особливістю є те, що
одяг, який виконано з натуральних волокон може
швидко бути виготовленим, а процес створення
текстилю залишається незмінним і потребує
стільки ж часу. Необхідно так само довго прясти,
в’язати або ткати, чистити, відбілювати та фарбувати. Час в цьому випадку — лише один із непоновлювальних ресурсів. Короткі терміни експлуатації та дешевий одяг стають можливими лише за
рахунок використання людської праці та природних ресурсів.
Саме відхід від цієї моделі споживання може
дати гарні результати і стати першими кроками на
шляху до усвідомленого споживання. Усвідомлене
або «повільне» споживання — не є протилежним
швидкому, в цьому підході відсутній дуалізм, як такий. Стала мода керується іншим підходом, при
якому дизайнери, виробники та споживачі усвідомлюють вплив продукції на усі сфери життя.
Концепція свідомої моди значною мірою запозичує рух «Slow Food Movement». Заснована Карло
Петріні в Італії в 1986 році, Slow Food пов’язує задоволення та їжу з усвідомленням та відповідальністю. Він захищає біорізноманіття в нашому постачанні продуктів харчування, протиставляючи
стандартизацію смаку, захищаючи потребу в споживчій інформації та захищаючи культурну ідентичність, пов’язану з продуктами харчування. Це
спровокувало безліч інших «повільних» рухів. Наприклад, повільні міста розробляють дизайн з повільними значеннями, але в контексті міста, або
міста із зобов’язанням покращити якість життя
своїх громадян [19-20, 24-26]. Обмінюючи ідеї повільного руху зі світовою індустрією одягу, ми будуємо нове бачення моди в епоху стійкості, де задоволення та мода пов’язані з усвідомленням та
відповідальністю.

Дійсно, в процесі адаптації інновацій, споживачі
виступають інструментом. Щоб досягти нової парадигми, клієнтам доводиться використовувати
стійку моду для бренду. Для того, щоб зробити висновок, усі ці впливи базуються на сприйнятті споживачів, що є причиною покупки — гуманність чи
бажання затвердити власне положення. Прийняття рішення щодо купівлі того чи іншого товару
можна віднести до одного із двох типів споживчих
цінностей: екологічність або матеріалізм [29].
Особлива увага у філософії явища sustainable
fashion відводиться молоді. Адже зараз, в епоху максимальної екологізації та усвідомлення своїх дій,
молодь активно замислюється над наслідками, наслідками в усьому: харчуванні, здоровому способі
життя, надмірному споживанні тощо.
Перш за все, молоді покоління, які також назвали поколіннями Y та Z, соціально заклопотані,
приділяють увагу багатьом глобальним проблемам. Ці споживачі сильно пов’язані з безліччю різноманітних засобів масової інформації [7-10]. Цей
зв'язок в основному здійснюється через соціальні
мережі, інтернет-браузери та веб-сайти, а також
традиційні засоби комунікації. Дослідники пояснюють, що таке інтенсивне потрапляння рекламних повідомлень до мозку заплутує уявлення молодого покоління про усвідомленність та сталість
(sustainable). Насправді, проводячи такий масивний та фундаментальний пошук «істинних відомостей», знання щодо впливу швейного виробництва є досить обмеженими. У цього покоління існує
справжня подвійність, і це є причиною того, що інформація повинна доноситися до них прозоро. Це
буде відповідати їх бажанню та обізнаності; почуваючись комфортно, довіряючи певній фірмі. Важливо зазначити, що найкращий спосіб спонукати
споживачів бути готовими до усвідомленого споживання — це їх залучення до проблеми, що дасть
можливість відчути свій позитивний вплив на навколишнє середовище під час споживання певних
продуктів. Найбільше бажання виробників —
створити міцні зв'язки з клієнтами; завдяки прозорості, спілкуванню або загальним переконанням. Для цього компанії-виробники також повинні відповідати усвідомленому визначенню
свого споживчого сегменту: продукт має бути екологічно спрямованим.
В якості прикладу можна виділити дії Британської ради моди. Рада переконана, що екологічність
та отримання прибутку є послідовною діяльністю.
Для цього рада обговорила чотири аспекти цієї діяльності. Перший — той факт, що товари повинні
бути «добре продуманими та конкурувати з іншими основними товарами». По-друге, скоординована маркетингова кампанія підтримувала б цей
сектор. Третя сфера — це завдання мати хорошу відпускну ціну та стійкість; будь-який стимул уряду є
справжнім поштовхом. В останньому напрямку
Британська рада моди говорить про заохочення,
спрямовані на створення більш етичного дизайну
або справедливої торгівлі та продуктів переробки.
Концептуально важливим є розгляд взаємодії
понять «upcycling», «recycling» та «sustainable fashion». Декілька століть тому, коли промислові потужності не виготовляли сто суконь у хвилину, самостійне виготовлення, догляд та переробка речей
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впинно зростає. Фактично очікується, що впродовж
майбутніх 5-8 років ринок перепродажу виросте
в 1,5 рази у порівнянні із об’ємами «fast fashion».
Зростання попиту на моделі, що поступають у вторинний продаж, викликане не лише бажанням новизни. Споживачі, що шукають рафінований, вінтажний та розкішний продукт, сприяють цьому
так само. Це речі, ціна яких з часом лише збільшується, і вони розглядаються вже не як одяг для задоволення утилітарних потреб, а як витвір мистецтва. Зміщення акцентів в бік споживачів, що
більше цінують досвід та якість, ніж новизну, також цьому сприяє. Як втілити це у життя? Насамперед потрібно знати, що долучитися до свідомої
моди може кожен. Купити менше, але краще, або
користуватись речами як одноразовою упаковкою,
вибирати органічні чи синтетичні матеріали, віддавати речі в оренду чи складати їх у шафі — вибір
за вами. Sustainable fashion — це багатогранне поняття, що включає низку ініціатив від виробництва одягу з органічних матеріалів до сервісів
з оренди дизайнерських виробів. Що стосується останніх, то вони не тільки допомагають вирішити
одвічну проблему «що вдягнути» за пару кліків, але
ще й дозволяють звільнити свою шафу від одягу,
який тепер зберігається без діла.
Levi’s взяв на себе зобов'язання вирішити проблему марнотратства природних ресурсів за допомогою цілого ряду стратегій. Після покупки попередньо зношеної пари джинсів з авторизованої колекції Levi’s Vintage, ви можете перейти в stories
в Сан-Франциско і Нью-Йорку, де джинси можуть
бути відремонтовані, змінені або рестайлінговані.
Якщо ви більше не хочете носити їх, ви можете
дати їм нове життя, персоналізувавши їх. Коли вам
більше не потрібен цей товар, ви можете відправити його назад в Levi’s для поновлення, реконструкції або переробки. Крім того, до 2025 року,
якщо ви хочете придбати нову пару Levi’s, ви виявите, що вони будуть зроблені з 100% переробленого бавовни. Такі приклади дозволяють зрозуміти,
що sustainable fashion — це, перш за все, відповідальність за свої вчинки та розуміння, що ця планета дістанеться нашим дітям, і якою вона буде —
залежить від свідомості сучасних споживачів.
За кордоном практика здавати і брати одяг
в оренду давно узвичаїлася і допомогла тисячам
дівчат сяяти на офіційних заходах, побаченнях або
просто перетворити звичайний день на особливий.
Зокрема, на американському ринку найвідомішим
є Rent The Runway, а на території Азії широким вибором дизайнерських виробів вихваляється Yeechoo. Щодо України, то у нас поняття про свідомий
підхід до моди також набирає обертів. Найбільшим
та єдиним сервісом з оренди дизайнерських суконь
на території країни є Oh My Look!. "Сервіс, придуманий дівчатками для дівчаток" — так його позиціонує засновниця Лера Бородіна. Особливість Oh
My Look! у тому, що це, скоріше, стиль життя: орендувати сукні від українських та світових дизайнерів модно і, більше, це весело. Тут можна не тільки
вибрати з понад 4 тисяч суконь, представлених на
сайті та в шоурумах, а й брати участь у фотоднях,
приходити на вечірки та доповнювати образ макіяжем та зачісками. Але важливо знати, що за таким милим сервісом і ставленням команди до клі-

Отже, свідома мода — це вибір, інформація,
культурне різноманіття та ідентичність. Розглянемо, як проявляється тренд на «усвідомленість»
у сфері моди — «sustainable fashion». Зробити моду
«усвідомленою» намагаються вже не один рік. Однією з перших розвивати екостиль почала Stella McCartney, яка в середині 2000-х заснувала однойменний модний будинок, філософія якого ґрунтується
на принципах екологічності та усвідомленості.
У 2017 році Stella McCartney для просування своєї нової колекції осінь/зима використовувала фотографії
моделей на фоні звалища. Таке незвичайне рішення мало донести філософію бренду: «Ми повинні думати про те, що ми залишаємо майбутнім
поколінням після себе, а також намагатися робити
наше споживання розумним та екологічним».
Звичайно, якість коштує дорожче. Ми будемо
купувати менше продукції, але за вищу вартість.
Проте свідомий дизайн забезпечує більш насичену
взаємодію між дизайнером та виробником; виробником і одягом; одягом та споживачем. Складається
міцний зв’язок відносин, який просочується далеко
за межі ланцюга виробництва одягу.
Специфіка сучасного життя обумовлена тим,
що зайшовши до всесвітньої мережі, щоб перевірити електронну пошту, легко опинитися в онлайн-магазині одягу. Простота та доступність шопінгу, легка оплата картками онлайн — все це шлях
до забруднення нашої планети, починаючи із виготовлення одягу, закінчуючи виготовленням пластикової кредитної картки.
Швидкість та частота зміни трендів, кольорів
та форм майорить своєю різноманітністю та поганою універсальністю, оскільки речі з однієї колекції зазвичай не пасують до речей із наступної або
попередньої. Такий потік модного одягу просто нищить будь-яку культуру та етику споживання. Відповідно до звітів текстильної економіки, з усього
одягу, що закінчує свій «життєвий шлях», повторне
використання для виготовлення одягу очікує лише
на 1–2% від загального одяго-обороту. Насправді, за
останні 15 років виробництво одягу збільшилось
майже вдвічі, в той час «життєвий цикл одягу»
зменшився на 40% [11, 15, 17]. Такі темпи зміни модного одягу є просто нищівними для екології та абсолютно не спроможними виразити власні цінності споживача. Основним меседжем сьогодення
є «мода не має коштувати Землі». Споживачі вимагають сталої, свідомої та етичної моди, що витримає випробування часом за рахунок своє якості та
емоційної наповненості.
Кругова економіка пропонує можливостей,
що можуть допомогти індустрії моди реагувати на
нові споживчі вимоги, пропонуючи нові можливості для росту. Для цього світова мода потребує
фундаментального перепроектування: від моделі
«бери-роби-використовуй» до моделі, що базується
на вторинному використанні. Створення «модного
кола» вже працює в якості помічника у відповіді
на основні споживчі запити на ряду із забезпеченням циркуляції цінних матеріалів та скорочення відходів.
Оскільки перевага молоді зміщується з бажання володіти усім до бажання мати можливість
формувати будь-який стиль, чисельність компаній,
що пропонують модний одяг для перепродажу, не-
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ɫɩɿɞɧɢɰɿ ɞɠɢɧɫɢ ɬɚ ɲɨɪɬɢ ɡɿ ɫɜɿɬɥɨɜɿɞɛɢɜɧɢɦɢ ɫɬɪɿɱɤɚɦɢ ɚ
ɬɚɤɨɠɠɚɤɟɬɢɬɚɛɪɚ

єнток стоїть велика місія: дівчата з Oh My Look! навчають трендсеттерів свідомому підходу до моди та
у глобальному сенсі сприяють зменшенню забруднення планети.
Отже, що таке sustainable fashion та хто ж вони,
українські sustainable-бренди? Модний експерт Зоряна Семенюк вдало поділилася підбіркою українских sustainable-брендів [27]. які змінюють уявлення покупців про стійку моду, цінують працю
і борються за охорону навколишнього середовища.
Авторами класифіковано інформацію та наведено
у таблицях 1 та 2.
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ɰɟɚɩɫɚɣɤɥɿɧɝɬɚɜɟɫɟɥɿɩɪɢɧɬɢɈɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣɞɢɡɚɣɧɬɚɹɫɤɪɚɜɿ
ɤɨɥɶɨɪɢ ɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡɿ ɫɜɿɞɨɦɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɬɤɚɧɢɧɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɪɟɱɿ ɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɬɚ ɠɜɚɜɢɦ
ɧɚɫɬɪɨɽɦɌɚɤɨɠɛɪɟɧɞɩɪɚɝɧɟɳɨɛʀɯɧɿɪɟɱɿɛɭɥɢɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɢɬɚ
ɜɩɪɹɦɨɦɭɫɟɧɫɿɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɦɢɇɚɩɪɢɤɥɚɞɧɚɤɨɠɧɿɣɡɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɦɨɞɟɥɟɣɫɜɟɬɪɿɜɽɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣɩɪɢɧɬɳɨɧɟɞɭɛɥɸɽɬɶɫɹ
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ɧɚɞɚɽ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɶɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɨɞɹɝɭ ɡ
ɜɿɧɬɚɠɧɨɝɨɡɧɚɤɨɜɨɝɨɞɟɧɿɦɭ ɞɠɢɧɫɢɤɭɪɬɤɢɠɚɤɟɬɢɫɨɪɨɱɤɢ 
ɳɨɧɟɫɟɜɫɨɛɿɞɭɯ±ɯɪɨɤɿɜɫɬɨɥɿɬɬɹ
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ɛɪɟɧɞɩɪɨɟɤɨɥɨɝɿɸɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɞɟɜɤɨɠɧɿɣɤɨɥɟɤɰɿʀɩɨɪɭɲɟɧɨ
ɜɚɠɥɢɜɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɬɟɦɢ

3XUH2QH

ɫɬɿɣɤɢɣ ɟɬɢɱɧɢɣ ɛɪɟɧɞ ɞɥɹ ɧɚɬɯɧɟɧɧɹ ɠɿɧɨɤ ɹɤɿ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɫɜɿɬ
ɫɜɨʀɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɫɜɿɬɥɨɦ ɞɨɛɪɢɦɢ ɜɱɢɧɤɚɦɢ ɬɚ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦɢ
ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ
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ɜ ɫɜɨʀɯ ɤɨɥɟɤɰɿɹɯ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɞɥɹ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ
ɟɦɨɰɿɣɜɨɫɧɨɜɿɹɤɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣɩɿɞɯɿɞ
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ɦɨɥɨɞɢɣɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɛɪɟɧɞɳɨɛɚɡɭɽɫɜɨʀɩɪɢɧɰɢɩɢɧɚɤɨɧɰɟɩɰɿʀ
OHVVLVPRUHɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɥɢɲɟɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ

ȿɌɂɑɇȱɋɌɖ

ȿɌɂɑɇȱɋɌɖ

Таблиця 1
Систематизація українських sustainable fashion брендів за концепцією
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ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɛɪɟɧɞɭ

ɰɿɹ
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ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɞɿɥɢɬɢɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ ɧɚɞɛɚɧɧɹɦ
ɬɚɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɫɜɨʀɯ ɤɨɥɟɤɰɿɹ Ɍɚɤ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɥɟɣɬɦɨɬɢɜɚɦɢ
ɤɨɥɟɤɰɿɣ  ɪɨɤɭ ɫɬɚɥɢ ɫɩɚɞɳɢɧɚ Ɍɪɢɩɿɥɶɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ
ɤɥɸɱɨɜɚ ɩɨɫɬɚɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ± ɤɧɹɝɢɧɹ Ɉɥɶɝɚ ɝɨɥɨɜɧɢɣ
ɭɛɿɪ ɹɤɨʀ ɫɬɚɜ ɫɬɪɢɠɧɟɦ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ): ± ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ
ɛɚɥɚɤɥɚɜɢ
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ɡ  ɪɨɤɭ ɫɬɜɨɪɸɽ ɨɞɹɝ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɫɬɚɥɨɝɨ ɬɚ ɟɬɢɱɧɨɝɨ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Ʉɨɠɧɚ ɤɨɥɟɤɰɿɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɫɩɚɞɳɢɧɿ ɦɟɧɲ
ɜɿɞɨɦɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɚɛɨ ɬɢɯ ɹɤɢɦ ɡɚɝɪɨɠɭɽ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ Ʉɨɦɚɧɞɚ
ɛɪɟɧɞɭ ɜɢɜɱɚɽ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɰɢɯ ɥɸɞɟɣ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ
ɠɿɧɨɱɨɦɭ ɨɞɹɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɱɢ
ɫɬɨɤɨɜɿɬɤɚɧɢɧɢɄɨɠɧɚɪɿɱ)5$0,25(ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɽɬɶɫɹɜɪɭɱɧɭɬɚ
ɥɢɲɟ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɟɪɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɧɚɞ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ

0G

ɪɨɛɨɱɢɣɨɞɹɝɡɄɢɽɜɚɳɨɽɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɦɜɩɥɢɜɭɋɯɿɞɧɨʀɬɚ
Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɡ ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ
ɜɿɡɭɚɥɶɧɿɣɫɤɥɚɞɨɜɿɣɬɚɜɿɥɶɧɿɣɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɪɨɛɨɱɨʀɟɫɬɟɬɢɤɢ

6YLWOD9ROND
'HVLJQ

ɰɟɛɪɟɧɞɳɨɡɚɣɦɚɽɧɿɲɭɭɧɿɫɟɤɫɦɨɞɧɨɝɨɨɞɹɝɭɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɡɚʀʀ
ɦɟɠɚɦɢ Ɏɨɪɦɚɥɶɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɨɞɹɝɭ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚɩɨɽɞɧɚɧɧɿ
ɦɿɧɿɦɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨɟɬɧɨɬɚɮɭɬɭɪɢɡɦɭ

*DSWXYDOQ\D

ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɦɭ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿ ɬɤɚɧɢɧɢ ɩɪɢɞɿɥɹɽ ɭɜɚɝɭ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ Ɉɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɞɢɡɚɣɧɟɪɚ ² ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ
ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ Ʉɚɪɩɚɬ Ⱦɢɡɚɣɧɟɪ
ɇɚɬɚɥɿɹ Ƚɟɪɝɟɥɸɤɑɟɪɧɟɝɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ɿɞɟɸ ɟɬɧɿɱɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ
ɩɪɢɡɦɭɫɭɱɚɫɧɨɝɨɨɞɹɝɭɿɩɪɚɝɧɟɩɨɤɚɡɚɬɢʀʀɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ

0\6OHHSLQJ
*\SV\

ɋɜɿɞɨɦɚɦɿɫɿɹ0\6OHHSLQJ*\SV\±ɩɨɲɢɪɢɬɢɫɢɥɭɜɢɲɢɜɚɧɤɢɩɨ
ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɭ ɍ ɦɚɧɿɮɟɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɳɨ©ɫɜɿɬɭ ɧɟ
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɿɥɶɲɟ ɨɞɹɝɭ ɚɥɟ ɫɜɿɬɨɜɿ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɤɪɚɳɢɣ ɨɞɹɝª 0\
6OHHSLQJ*\SV\ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɜɿɞɧɨɜɢɬɢɫɬɚɪɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɢɲɢɜɤɢ
ɳɨɛ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɫɩɚɞɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɢɣ ɿ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣɥɶɨɧɬɪɢɦɚɽɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɜɍɤɪɚʀɧɿɳɨɛɡɦɟɧɲɢɬɢ
ɜɢɤɢɞɢɜɭɝɥɟɰɸɬɚɧɟɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹɦɚɫɨɜɢɦɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ

$]DYD

ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɽɤɬ Ⱥɧɧɢ Ɂɚɯɚɪɨɜɨʀ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɝɨ
ɡɦɨɞɨɸȼɫɿɪɟɱɿ$]DYDɜɢɝɨɬɨɜɥɹɽɜɽɞɢɧɨɦɭɟɤɡɟɦɩɥɹɪɿɚɬɚɤɨɠ
ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɟɤɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɦɿɧɿɦɚɥɿɡɦɭ ɬɚ ]HURZDVWH
Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɜ ɚɬɟɥɶɽ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɿɫɬɨɪɿɸ ɤɨɫɬɸɦɭ ɬɚ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɪɟɦɟɫɥɚ ɳɨɛ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɠɿɧɨɱɢɣ ɨɞɹɝ
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀɜɢɫɨɤɨɝɨɲɢɬɬɹ

']KXV

ɜɬɿɥɸɽ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ ɪɨɡɭɦɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɭɫɥɿ ɡ ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚ ɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ Ȳʀɤɨɧɰɟɩɰɿɹ
ɝɚɪɞɟɪɨɛɚɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɢɯ ɪɟɱɟɣ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɧɟɨɛɦɟɠɟɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɨɛɪɚɡɿɜɩɪɢɰɶɨɦɭɦɿɧɿɦɿɡɭɸɱɢ
ɲɨɩɿɧɝ ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ
'=+86ɽʀɯɧɽɟɬɢɱɧɟɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɚɞɠɟɛɪɟɧɞɬɪɚɧɫɥɸɽɰɿɧɧɨɫɬɿ
FUXHOW\IUHH IDVKLRQ ɍɧɿɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɝɚɪɞɟɪɨɛɚ ɲɥɹɯɨɦ
ɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ  ɬɚɤɢɦ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ '=+86 ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɜɧɨɫɹɱɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɭ
ɳɨɞɟɧɧɢɣɪɢɬɭɚɥɨɞɹɝɚɧɧɹ

ɟFRIULHQGO\ ɛɪɟɧɞ ɳɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɽ ɠɿɧɨɱɢɣ ɨɞɹɝ ɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜȼɫɿɪɟɱɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɜɪɭɱɧɭɧɟɜɟɥɢɱɤɢɦɢɩɚɪɬɿɹɦɢɡ
ɩɨɜɚɝɨɸɞɨɤɨɠɧɨɝɨɤɥɚɩɬɢɤɭɬɤɚɧɢɧɢȼɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɿɽɛɥɭɡɢɿɡ
ɲɨɜɤɭɥɥɹɧɿɫɭɤɧɿɬɚɤɸɥɨɬɢɚɬɚɤɨɠɠɚɤɟɬɢ

6ORZPH

ɦɨɥɨɞɢɣ ɛɪɟɧɞ ɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɫɜɟɬɪɿɜ ɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨʀ GHDGVWRFN ZRRO
ɜɢɫɨɤɨʀɹɤɨɫɬɿɹɤɭɛɪɟɧɞɜɢɤɭɩɨɜɭɽɜɛɭɞɢɧɤɿɜɦɨɞɢ'HDGVWRFN
ZRRO±ɰɟɩɪɹɠɚɳɨɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɸɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ
Ɉɫɨɛɥɢɜɿ ɪɢɫɢ ɰɶɨɝɨ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɛɪɟɧɞɭ ɬɚɤɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
ɧɟɜɟɥɢɱɤɢɦɢɩɚɪɬɿɹɦɢɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɤɿɥɶɤɨɫɬɿɡɚɦɨɜɥɟɧɶɧɚɤɨɠɧɭ
ɪɿɱ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɩɪɹɠɿ ]HURZDVWH ɬɚ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɫɦɿɬɬɹ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɨɪɨɡɤɥɚɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɠɨɞɧɨɝɨ
ɩɥɚɫɬɢɤɭɜɩɚɤɭɜɚɧɧɿ

5RXVVLQ

ɦɚɽ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɹɝɭ ² ɰɟ UHF\FOLQJ
ȼɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɿ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɮɭɬɛɨɥɤɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɡ ɮɭɬɛɨɥɨɤ
ɫɬɚɪɢɯɤɨɥɟɤɰɿɣɬɚɩɨɮɚɪɛɨɜɚɧɿɡɚɦɟɬɨɞɨɦWLHG\Hɫɜɿɬɲɨɬ1R
ZDVWHɡɤɥɚɩɬɢɤɿɜɬɤɚɧɢɧɢɳɨɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɩɿɫɥɹɲɢɬɬɹɪɟɱɿɡɿ
ɫɜɿɬɥɨɜɿɞɛɢɜɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ ɫɭɦɤɢ ɡ
ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɢɯɩɚɤɟɬɿɜɬɚɩɥɿɜɤɢ

.ODSW\N)DVKLRQ

ɛɪɟɧɞ ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɞɹɝɭ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɿɧɬɟɪ¶ɽɪɭ ©ɤɥɚɩɬɢɤɢª ɿɡ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɡɦɟɧɲɭɸɱɢɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɤɿɥɶɤɿɫɬɶɜɬɨɪɫɢɪɨɜɢɧɢɧɚɡɜɚɥɢɳɚɯ

ɭɪɨɛɨɬɿɧɚɞɤɨɥɟɤɰɿɹɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɟɯɧɿɤɢɚɩɫɚɣɤɥɿɧɝɪɟɸɡɚ
ɬɚɤɨɠɜɿɞɪɿɡɢɬɤɚɧɢɧɡɚɥɢɲɤɢɮɚɛɪɢɤɬɚɚɭɬɥɟɬɢɛɪɟɧɞɿɜ

5HKDVK

ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɜɢɞɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɬɚɪɿ ɪɟɱɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ
ɬɤɚɧɢɧɢ ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɫɟɤɨɧɞɯɟɧɞɚɯ ɬɚ ɡɚɥɢɲɤɢ ɬɤɚɧɢɧ ɡ
ɚɬɟɥɶɽ ɹɤɿ ɧɟ ɡɧɚɞɨɛɢɥɢɫɶ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɪɟɧɞ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɩɪɨɬɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ

ɋɌȱɃɄȱɋɌɖ

ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶɩɪɢɧɰɢɩɿɜɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿɿɩɨɜɿɥɶɧɨʀɦɨɞɢɫɬɜɨɪɸɽ
ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɭɧɢɤɚɸɱɢ ɦɿɠɫɟɡɨɧɧɹ Ⱦɥɹ /LWNRYVND\D ɧɟɦɚɽ ɧɿɱɨɝɨ
ɧɨɜɨɝɨɚɛɨɫɬɚɪɨɝɨɜɫɟɳɨɧɚɫɨɬɨɱɭɽɽɱɚɫɬɢɧɨɸɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɨɝɨ
ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ əɤ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɹɝ ɛɿɥɶɲɟ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɜ ɣɨɝɨ
ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɣɨɝɨɧɟɦɨɠɧɚɜɢɤɢɞɚɬɢ²ɪɨɡɛɢɪɚɸɱɢɪɟɱɿ
ɧɚɧɢɬɤɢɿɤɥɚɩɬɢɤɢɚɩɨɬɿɦɧɚɞɚɸɱɢʀɦɧɨɜɭɮɨɪɦɭɞɢɡɚɣɧɟɪɞɚɽ
ɨɞɹɝɭ ɲɚɧɫ ɧɚ ɧɨɜɟ ɠɢɬɬɹ Ⱦɥɹ Ʌɿɥɿ ɰɟ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ
ɡɚɡɢɪɧɭɬɢɭɜɿɱɧɿɫɬɶɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢɦɨɦɟɧɬɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɱɚɫɭ

&KHUHVKQLYVND

ɜɢɩɭɫɬɢɥɚ ɞɪɭɝɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɥɟɤɰɿɸ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɡ ɭɠɢɜɚɧɢɯ ɪɟɱɟɣ ɫɬɚɪɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ
ɜɚɧɬɚɠɧɢɯɬɤɚɧɢɧ

%RUNR

ɦɨɥɨɞɢɣ ɫɜɿɞɨɦɢɣ ɛɪɟɧɞ ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɞɪɭɝɟ ɠɢɬɬɹ RXWOHWɨɞɹɝɭ
ɜɿɞɨɦɢɯ ɛɪɟɧɞɿɜ ɹɤɢɣ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɧɚ ɩɨɥɢɰɹɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ
ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ

2SSLGR9LQWDJH
6LON8SF\FOLQJ
3URMHFW

ɨɞɹɝ ɳɨ ɦɚɽ ɿɫɬɨɪɿɸ ɬɚ ɫɟɪɰɟ ɞɨɩɨɜɧɟɧɢɣ ɦɿɧɿɦɚɥɿɫɬɢɱɧɢɦ ɬɚ
ɫɬɿɣɤɢɦɞɢɡɚɣɧɨɦ

6ODGJH

ɧɨɜɟɫɥɨɜɨɿɛɪɟɧɞɈɫɧɨɜɨɸɫɥɭɝɭɜɚɥɨɚɧɝɥɿɣɫɶɤɟɫɥɨɜɨVOXGJH
ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ©ɦɭɥª ɨɫɚɞ ɧɚ ɞɧɿ ɨɤɟɚɧɭ Ȼɪɟɧɞ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽ ɫɬɚɪɿ
ɪɟɱɿɧɚɧɨɜɿɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭʀɯɧɸɩɪɢɪɨɞɭ

*ROXE8SF\FOHG
'HQLP3URMHFW

ɛɪɟɧɞɫɬɢɥɿɫɬɚəɧɢȽɨɥɭɛɳɨɫɬɜɨɪɸɽɪɟɱɿɞɥɹɠɿɧɨɤɬɚɱɨɥɨɜɿɤɿɜ
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɚɩɫɚɣɤɥɿɧɝɭɬɨɛɬɨɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɬɚɪɢɯɪɟɱɟɣ
Ʉɥɸɱɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ± ɰɟ ɞɟɧɿɦ ɡ ɹɤɨɝɨ ɫɬɢɥɿɫɬɤɚ ɲɢɽ ɦɨɞɧɿ



/LWNRYVND\D

ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ VXVWDLQDEOHɛɪɟɧɞ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Ȼɪɟɧɞ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɭ
ɰɿɥɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɦɨɞɟɥɿ ɞɠɢɧɫɿɜ GHPLGHQLPV ɚ ɣ
ɡɚɜɞɹɤɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ VXVWDLQDEOH IDVKLRQ ɓɨɪɨɤɭ ɤɨɦɚɧɞɚ ɛɪɟɧɞɭ
ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɽɞɨɬɨɧɜɿɧɬɚɠɧɨɝɨɞɟɧɿɦɭɇɟɳɨɞɚɜɧɨɜɨɧɢɩɨɱɚɥɢ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɬɚɤɨɠɿɡɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢɬɟɤɫɬɢɥɶɧɢɦɢɡɚɥɢɲɤɚɦɢ

ɋɌȱɃɄȱɋɌɖ

6&+1$,'(5

ȿɌɇȱɑɇȱɋɌɖ

0L\R

ɰɟ ɧɨɜɢɣ VXVWDLQDEOH ɛɪɟɧɞ ɛɥɨɝɟɪɤɢ Ɇɚɪɿʀ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ
ɬɚɞɢɡɚɣɧɟɪɤɢɇɚɬɚɥɿɎɿɳɟɧɤɨɏɚɪɚɤɬɟɪɛɪɟɧɞɭ±ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɣ
ɡ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦ ɩɪɨɬɟɫɬɨɦ ɲɜɢɞɤɿɣ ɦɨɞɿ ɍ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɨɞɹɝ
1R&OLS<HV=LS  ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɇɚɪɚɡɿ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɞɠɢɧɫɨɜɿ ɪɟɱɿ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɭ ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ
ɜɞɹɝɚɬɢɭɞɟɤɿɥɶɤɚɫɩɨɫɨɛɿɜ
1&<=,3



5(&<&/
,1*

ɦɨɥɨɞɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɞɢɡɚɣɧɟɪɤɚ ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽ ɫɤɥɚɞɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɿɤɨɥɟɤɰɿʀɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɜɬɨɪɢɧɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ



5(&<&/,1*

3RVWXVKQD

.6(1,$

83&<&/,1*

ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɜɢɪɨɛɧɢɤɤɨɧɨɩɥɹɧɨɝɨɬɟɤɫɬɢɥɸɬɚɨɞɹɝɭ

ɋɌȱɃɄȱɋɌɖ

'HYR
+RPH



+HU

(&2

ɨɞɹɝ ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɧɨɜɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɤɪɚɫɢ ɬɚ ɫɜɿɞɨɦɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɽɸ ɛɪɟɧɞɭ ɫɬɚɥɨ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɿɞɟʀ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ
ɬɚɚɜɚɧɝɚɪɞɧɨɝɨɨɞɹɝɭɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ

ȿɌɇȱɑɇȱɋɌɖ

ȿɄɈɅɈȽȱɑɇȱɋɌɖ
=KDUNR

ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɟɬɢɱɧɢɣɦɨɞɧɢɣɛɪɟɧɞɹɤɢɣɩɪɨɩɨɧɭɽɠɿɧɨɱɢɣɨɞɹɝ
ɹɫɤɪɚɜɢɯɤɨɥɶɨɪɿɜɬɚɪɟɚɥɿɡɨɜɭɽɩɪɨɽɤɬɢɩɿɞɟɝɿɞɨɸȺɥɶɹɧɫɭɈɈɇ
ɡɚɫɜɿɞɨɦɭɦɨɞɭ6XEXUE(XURSH±ɰɟɧɚɫɜɿɞɨɦɚɦɚɪɤɚɳɨɞɿɽ
ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɱɟɫɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɦɚɽ ɥɨɤɚɥɶɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
Ɂɚɦɿɫɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ ɛɪɟɧɞ ɦɚɽ ɚɪɬɥɨɤɚɰɿʀ ɜ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɡɨɧɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀɦɨɞɢ

1DWDVKD)LVKFKHQ
NR



39

ɰɟɳɟɨɞɢɧɛɪɟɧɞɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɡɇɚɬɚɥɟɸɎɿɳɟɧɤɨɜɫɟɪɰɿɹɤɨɝɨ
ɫɜɿɞɨɦɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɦɨɞɢ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɐɟɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ
ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸ ɜɬɪɚɱɟɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ
ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɬɚɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ
ɋɟɪɟɞ ɪɟɱɟɣ ɽ ɫɭɤɧɿ ɬɚ ɫɩɿɞɧɢɰɿ ɡɜɿɫɤɨɡɢ ɩɨɮɚɪɛɨɜɚɧɨʀ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɦɢ ɮɚɪɛɚɦɢ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɜɟɥɶɜɟɬɭ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɚɥɶɬɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɢɳɨɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɧɚɠɚɤɟɬɢ

Таблиця 2
Систематизація українських sustainable fashion брендів, що виготовляють аксесуари, за концепцією

Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ

ɇɚɡɜɚ

ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɛɪɟɧɞɭ



(&2

ȿɄɈɅɈȽȱɑɇȱɋɌɖ

83&<&/,1*

5(&<&/,1*

5DZ)ODZ

ɛɪɟɧɞ ɹɤɢɣ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɽ ɫɭɦɤɢ ɬɚ ɚɤɫɟɫɭɚɪɢ ɡ ɜɨɞɨ
ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨɝɨ HFRIULHQGO\ ɩɚɩɟɪɭ Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ 5DZ )ODZ
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚɜɤɨɥɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɢɤɭ ɭ
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɦɿɬɬɹ ɬɚ ɛɿɥɶɲ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ

$YRVND

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɜɨɫɶɤɢ ɞɥɹ ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭ
ɜɚɧɧɹ ȼɫɿ ɚɜɨɫɶɤɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜɪɭɱɧɭ ɡ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɛɚ
ɜɨɜɧɢɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɨɦ*276ɇɚɜɿɬɶɡɚɥɢɲ
ɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢ
ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯɦɨɞɟɥɟɣ

+DQIWHN

ɜɪɭɱɧɭɜɢɝɨɬɨɜɥɹɽɜɡɭɬɬɹɡɤɨɧɨɩɟɥɶɜɢɪɨɳɟɧɢɯɜɍɤɪɚʀɧɿ
Ȼɪɟɧɞɧɚɩɨɥɹɝɚɽɳɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟɜɡɭɬɬɹɡɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨʀɤɨɧɨɩɥɿ
ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬ ɫɬɨɩɢ ɇɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ +DQIWHN ɜ
,QVWDJUDP ɦɨɠɧɚ ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɩɨɥɹ ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɪɨɫɬɚɽ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɿɯɤɪɨɫɿɜɨɤɬɚɱɨɛɿɬ

Ɇɚɣɫɬɟɪɧɹ
ɪɨɞɢɧɢ
Ɂɚɤɚɛɥɭɤ

ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɭɦɤɚɦ ɪɭɱɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨʀ ɛɚɜɨɜɧɹɧɨʀ ɦɨɬɭɡɤɢ Ȼɚɝɚɬɨ ɦɨɞɟɥɟɣ
ɫɭɦɨɤɬɚɤɨɲɢɤɿɜɪɿɡɧɢɯɤɨɥɶɨɪɿɜɜɢɝɨɬɨɜɥɹɽɬɶɫɹɜɽɞɢɧɨɦɭ
ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɿ

2FKLV

ɰɟɩɟɪɲɢɣɭɫɜɿɬɿɛɪɟɧɞɳɨɜɢɪɨɛɥɹɽɨɩɪɚɜɭɞɥɹɨɤɭɥɹɪɿɜɡ
ɤɚɜɨɜɢɯ ɡɟɪɟɧ ɋɜɿɣ ɫɬɚɬɭɫ ©VXVWDLQDEOHª ɤɨɦɩɚɧɿɹ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ ɬɢɦ ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɛɿɨ
ɪɨɡɤɥɚɞɚɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɭɫɤɥɚɞɿɹɤɨɝɨɽɤɚɜɚɧɚɫɿɧɧɹɥɶɨɧɭ
ɬɚ ɤɨɩɨɥɿɦɟɪ Ɍɨɛɬɨ ɤɨɥɢ ɨɤɭɥɹɪɢ ɧɚɛɪɢɞɧɭɬɶ ɤɥɿɽɧɬɭ ɜɿɧ
ɦɨɠɟʀɯɤɨɦɩɨɫɬɭɜɚɬɢɡɚɦɿɫɬɶɬɨɝɨɳɨɛɤɢɧɭɬɢɜɫɦɿɬɧɢɤ

$FW*UHHQ

ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɟɤɨɬɪɟɧɟɪɤɨɸ Ȼɨɣɤɨ Ɇɚɪɿɚɧɧɨɸ ɹɤɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɢɦ ɩɚɤɟɬɚɦ ɚ ɫɚɦɟ ±
ɬɨɪɛɢɧɢɡɬɤɚɧɢɧɢɆɟɬɚɩɪɨɽɤɬɭ±ɞɨɩɨɦɨɝɬɢɥɸɞɫɬɜɭɫɬɚɬɢ
ɛɿɥɶɲɫɜɿɞɨɦɢɦȾɥɹɩɨɲɢɜɭɬɨɪɛɢɧɦɚɪɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɩɨ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɳɨ ɜɿɞɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ
ɩɟɪɟɪɨɛɰɿȱɧɚɜɿɬɶɛɿɥɶɲɟ±$FW*UHHQɳɟɣɪɟɝɭɥɹɪɧɨɡɛɢɪɚɽ
ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɽ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɿ ɩɚɤɟɬɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ ɡ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢɪɟɫɭɪɫɿɜ

$QQD6XQ

ɛɪɟɧɞɩɨɜɧɨɝɨɰɢɤɥɭɳɨɜɢɝɨɬɨɜɥɹɽɲɚɩɤɢɛɚɮɢɫɧɭɞɢɬɚ
ɲɚɪɮɢɡɟɤɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɧɟɬɿɥɶɤɢɞɥɹɜɥɚɫɧɨɝɨɦɚɝɚɡɢɧɭɚɥɟ
ɣ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ $QQD6XQ ɝɪɚɽ ɧɚ ɛɨɰɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɦɨɞɢ ɳɨɛ ɧɟ ɡɚɜɞɚɜɚɬɢ ɲɤɨɞɢ ɩɪɢɪɨɞɿ ɧɚɠɨɞɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɆɟɬɚɤɨɦɩɚɧɿʀ±ɞɿɣɬɢɦɨɦɟɧɬɭɩɨɜɧɨʀɜɿɞɦɨɜɢ
ɜɿɞɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ

5RRW%DJV

ɰɟHFRIULHQGO\ɫɭɦɤɢɪɭɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɞɟɪɟɜɢɧɢɬɚɡɿɡɦɿɧɧɢɦɢ
ɥɚɧɰɸɠɤɚɦɢ ȼ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɿ ɽ ɤɥɚɬɱɿ ɡ ɛɚɦɛɭɤɭ ɬɚ ɛɟɪɟɡɢ
ɦɿɤɪɨɫɭɦɤɢ ɡ ɦɚɫɢɜɭ ɹɫɟɧɹ Ɍɚɤɨɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɡ
ɮɟɬɪɭ ɡ ɥɚɬɟɤɫɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɥɶɨɪɿɜ ɇɿɹɤɨɝɨ
ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚ ɬɿɥɶɤɢ ɪɟɬɟɥɶɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ
ɤɨɠɧɨʀɞɟɬɚɥɿ

5H%HDX

ɟɬɢɱɧɢɣ ɛɪɟɧɞ ɛɿɠɭɬɟɪɿʀ ɋɟɪɟɠɤɢ ɛɪɨɲɤɢ ɬɚ ɤɭɥɨɧɢ ɜɢ
ɝɨɬɨɜɥɟɧɨɡɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɨʀɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨʀɬɚɪɢ

%$5ǋ%DJV

ɛɪɟɧɞ ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɦɤɚɯ ɧɟɡɜɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ
ɫɬɜɨɪɟɧɢɯɡɿɫɬɨɤɨɜɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ

:RONRZD

ɦɨɥɨɞɢɣɛɪɟɧɞɫɭɦɨɤɳɨɫɬɜɨɪɟɧɿɡɤɚɪɬɨɧɧɢɯɩɚɤɟɬɿɜɡɩɿɞ
ɦɨɥɨɤɚɿɫɨɤɭ7HWUD3DNɿ3XUH3DNɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɿɡɧɢɯɬɟɯɧɿɤ
ɩɥɟɬɿɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɧɨɩɥɹɧɨʀɬɤɚɧɢɧɢɬɚɞɠɭɬɭ

5HPDGH

ɫɭɦɤɢ ɪɸɤɡɚɤɢ ɬɚ ɚɤɫɟɫɭɚɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
XSF\FOLQJ ɡɿ ɫɬɚɪɢɯ ɲɤɿɪɹɧɢɯ ɤɭɪɬɨɤ ɚɛɨ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɉȼɏ
ɛɚɧɟɪɿɜəɤɫɬɜɟɪɞɠɭɽɛɪɟɧɞɤɨɠɧɚɪɿɱɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɚɜɪɭɱɧɭ
ɬɚɦɚɽɭɧɿɤɚɥɶɧɭɿɫɬɨɪɿɸ

8UEDQNR

ɜɢɪɨɛɥɹɽɫɭɦɤɢɲɨɩɟɪɢɪɸɤɡɚɤɢɬɚɿɧɲɿɬɨɜɚɪɢɡɛɚɧɟɪɧɨʀ
ɬɤɚɧɢɧɢ ɹɤɚ ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɝɚɥɭɡɿ
ɪɟɤɥɚɦɿ ɚ ɩɨɬɿɦ ɨɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɜɚɥɢɳɚɯ ȼ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ
ɛɪɟɧɞ ɩɪɨɫɭɜɚɽ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɱɟɪɟɡ ɜɬɨɪɢɧɧɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜ

+pOqQH/LWRUHOOH

ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɧɨɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿ ɬɤɚɧɢɧɢ
ɜɤɥɚɞɚɸɱɢɭɯɭɫɬɤɢɫɢɦɜɨɥɢɿɡɧɚɤɢɧɚɲɢɯɩɪɟɞɤɿɜ

Висновки. В цілому ідеологія sustainable fashion являє собою комплексний тренд, що спирається
на основних «китів свідомості»– це:
– екологічність, що виражається зменшенням
шкідливого впливу на Планету, вибором натуральних матеріалів, recycling, upcycling тощо;
– етичність, яка ґрунтується на рівних можливостях для різних людей та активно набирає обертів актуальність тренду cruelty-free, який вимагає
гуманного ставлення до тварин, транслюванням історичних культурних меседжів як власної історичної спадщини, так і менш відомих культур,
яким загрожує зникнення;
– стійкість, що знаходить своє вираження в базовому та smart гардеробі споживача, наявністю
в ньому речей створених на основі методів трансформації та комбінаторики, коли один лук може
адаптуватися до багатьох випадків сучасного
життя; власне стійкість транслює кругообіг самої
природи — де немає відходів, а все, що залишається
після виробництва або використання речей отримує нове життя, і не лише друге, а й третє, й четверте тощо.
Отже, обираємо екологічні бренді та пам'ятаймо те, що одягнене нами сьогодні, створюює екологію завтра. Sustainable fashion в жодному разі не заганяє індустрію моди в рамки — вона дає більше
можливостей. Можливостей виховувати в собі раціонального покупця, який усвідомлює наслідки
бездумного консьюмеризму, можливостей стати
причетним до кращого майбутнього своєї планети
і, що важливо, виглядати дуже модно.

ȿɌɇȱɑɇȱɋɌɖ
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Колосниченко Е. В., Кротова Т. Ф., Пашкевич К. Л. Sustainable Fashion как тренд современности
Проанализированы сущность и идеология sustainable fashion и определены основные принципы осознанной моды: использование экологических материалов и тканей, полученных из переработанных отходов;
экономия всех ресурсов, необходимых для производства одежды; а также изменение отношения общества
к одежде. Отмечено, что из доступных дизайнеру средств воздействия выступает поведение потребителей,
которое является ключевым фактором успеха для больших «экологических выгод» — потребитель начинает
интересоваться аспектами происхождения материалов и изготовления, страной производителя, возможностью утилизации изделия, способностью к recycling или upcycling. Рассмотрены особенности потребления
модных товаров молодежью поколений Y и Z, направленных на экологичность, поощрение и создание более
нравственного дизайна. Исследованиями доказано, что сознательная мода — выбор, информация, культурное разнообразие и идентичность.
Ключевые слова: дизайн, осознанное потребление, экологичная мода, идеология sustainable fashion, recycling,
upcycling.

41

Kolosnichenko Olena, Krotova Tetyana, Pashkevych Kalina. Sustainable Fashion as a Modern Trend
The essence and ideology of sustainable fashion are analyzed and the basic principles of conscious fashion are determined: the use of ecological materials and fabrics obtained from recycled waste; saving all the resources needed
for clothing production; as well as changing society's attitude towards clothing. It is noted that among the means of
inﬂuence available to the designer is consumer behavior, which is a key success factor for great "environmental beneﬁts" - the consumer becomes interested in aspects of origin of materials and manufacture, country of origin, recyclability or recycling. Peculiarities of consumption of fashionable goods by young people of generations Y and Z, which
is aimed at environmental friendliness, encouragement and creation of more ethical design, are considered. Research
has shown that conscious fashion is a choice, information, cultural diversity and identity.
Keywords: design, conscious consumption, ecological fashion, ideology of sustainable fashion, recycling, upcycling.

