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the purpose of the article is to investigate folklore origins of the modern trends in Ukrainian 
song art development. research methodology is based on the fundamental dialectical approach, 
which enables to prove causal and consequal connections in the folk songs development. histo-
rical approach has become a general scientific principle of the investigation. comparative histori-
cal method within it helps to identify similarities and differences between cultural phenomena at 
different stages and in various genres. System, genetic and synergetics approaches allow to study 
the musical folklore phenomenon in dynamics and bifurcations, at unstable phases of existence, 
providing a plurality of further development scenarios.

the novelty of the investigation is represented with the search for the origins of modern under-
ground musical trends.  it is obvious that there is a fundamental collection of empirical materials, 
preserved in various forms and renewed nowadays. musicology has become an independent sphere 
of science during this period and it has achieved positive results, rising to the european level at 
some stages. correlation folklore – song works has sustained the tendency from acquisition and 
promotion, adaptation, use of folklore motifs in the composers works until the revival of the best 
traditions of Ukrainian folk melodies. emergence of underground forms of folklore use is another 
segment of Ukrainian musical works natural evolution. 

Keywords: song folklore, musical art, folklore popularization, musical folkloristic, archival fund, 
field studies.
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вплив УКРАЇНСЬКого КоНцептУАлЬНого миСтецтвА 
НА РозвитоК СУчАСНого дизАйНУ 

У статті розглянуто вплив концептуального мистецтва на розвиток сучасного дизайну у 
світі та в Україні. Надано визначення поняттям «концептуальне мистецтво», або «мистецький 
концептуалізм», а також «дизайн». Доведено, що ключовим компонентом впливу концептуаль-
ного мистецтва на дизайн є власне «концепція» – установка на фіксацію граничних значень. 
Відзначено, що дотичність до окремих концепцій супроводжувала дизайн протягом усієї його 
історії. Окреслено основи дизайну, сформованого під впливом концептуального мистецтва. 
Наведено конкретні приклади впливу концептуального мистецтва на сферу дизайну в Україні. 

Ключові слова: дизайн, концептуальний дизайн, дизайнер, концептуальне мистецтво, мис-
тецький концептуалізм, концепція, концепт, розвиток, форма, твір, техніка. 

В статье рассмотрено влияние концептуального искусства на развитие современного дизай-
на в мире и в Украине. Предоставлено определение понятиям «концептуальное искусство», или 
«художественный концептуализм», а также «дизайн». Доказано, что ключевым компонентом 
влияния концептуального искусства на дизайн является собственно «концепция», представ-
ляющая собой установку на фиксацию предельных значений. Отмечено, что принадлежность 
к отдельным концепциям сопровождала дизайн на протяжении всей его истории. Обозначены 
основы дизайна, сформированного под влиянием концептуального искусства. Приведены кон-
кретные примеры влияния концептуального искусства на сферу дизайна в Украине. 

Ключевые слова: дизайн, концептуальный дизайн, дизайнер, концептуальное искусство, ху-
дожественный концептуализм, концепция, концепт, развитие, форма, произведение, техника. 

the conceptual art influence on the modern design development in the world and in Ukraine 
is considered in the article. the definitions of conceptual art or art conceptualism and also design 
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are proposed. it is proved that the concept itself is a key component of conceptual art influence on 
design. it is aimed to fix extreme values. it is noted that design has been connected with separate 
concepts throughout the whole its history. the design principles, created under the influence of 
conceptual art are revealed. concrete examples of conceptual art influence on the design sphere 
in Ukraine are given.

Keywords: design, conceptual design, designer, conceptual art, art conceptualism, concept, de-
velopment, form, work, technique.

Питання співвідношення концептуального мистецтва й дизайну є вельми цікавим, 
проте малодослідженим. Власне винайдення терміна «концептуальне мистецтво» 
пов’язане з творчим шляхом американського філософа й музиканта Генрі Флінта 
(його есе Conceptual Art на початку 60-х років минулого століття було опубліковане в 
книзі An Anthology of Chance Operatіons). Стверджувалося, що для кожного концеп-
туального продукту, який одержав фізичну форму, існує безліч варіацій, які не були 
втілені в матерії [4, с. 25]. У 1967 році на Заході з’явився маніфест руху під назвою 
«Параграфи концептуального мистецтва», написаний С. Левіттом. 

Власне концептуальне мистецтво в дизайні, або концептуальний дизайн є насампе-
ред силою ідеї, а не матеріалу, оскільки концепція стає важливішою за фізичне ви-
раження. З огляду на вказане, нинішню епоху дослідники визначають як свого роду 
новий час, тобто «концептуальну епоху». 

Для розуміння концептуального дизайну слід, насамперед, правильно розуміти 
певну чуттєву ситуацію, у контексті якої творить дизайнер, та, відповідно до неї, 
виокремити виключно те, що має сенс «тут і зараз», а решту відкинути (своєрідна 
«бритва Оккама» в культурологічному вимірі). З огляду на вказане, ідею концепту-
ального дизайнера можна зрозуміти за результатом його діяльності, що складається з 
так чи інакше організованих концептів і взаємозв’язків між ними. 

Роль концептуального мистецтва в розвитку сучасного дизайну важлива для сфе-
ри вивчення дизайно-, мистецтво- й культурознавства, а також сукупності наук про 
суспільство. 

Упродовж останніх років проблематиці розвитку дизайну були присвячені праці 
таких вітчизняних фахівців: О. Аккаш [1], І. Рижової [12], А. Мастрової, Г. Хав-
хун [10], а також зарубіжних авторів – У. Лідвелла, К. Холдена, Дж. Батлера [8], 
Н. Ковешнікової [5], Г. Лоли [9], Н. Сложенікіної [14], Г. Толмачової [15] тощо. 
Концептуальне мистецтво вивчали О. Бобринська [2], Г. Ланщикова, В. Ковтун [7], 
В. Іващенко [4], І. Плєшкова [11], Я. Сердюк [13], А. Чібалашвілі [16]. Дослідник має 
справу з поняттям «концептуалізму», тобто напрямком, що поєднує процес творчості і 
здійснення її дослідження. Послідовно розкриваючи основні аспекти концептуалізму, 
науковці одержують можливість розглянути його з позиції зв’язків у гібриді продукт/
процес [15, с. 728]. Водночас лакуною залишається й співвідношення дизайну та кон-
цептуального мистецтва. 

Метою цієї статті є дослідження впливу українського концептуального мистецтва 
на розвиток сучасного дизайну. Об’єкт дослідження – взаємодія концептуального 
мистецтва й дизайну. 

Відповідно до одного з поширених визначень, «концептуальне мистецтво», або 
«мистецький концептуалізм» – це художній напрям постмодернізму, що сформував-
ся в другій половині ХХ ст. (більш конкретно – наприкінці 1960-х – на початку 
1970-х рр.) у Північній Америці й Західній Європі. Концептуальне мистецтво перед-
бачає наявність певної концепції твору, яка є важливішою за його фізичне виражен-
ня, оскільки мета мистецтва полягає в певній передачі ідеї. Концептуальні об’єкти 
можуть існувати у вигляді фраз, текстів, схем, графіків, креслень, світлин, а також 
аудіо- і відеоматеріалів [2, с. 20]. 

Концептуальне мистецтво об’єднує практики різних знань і методологій. Ідея стає 
важливішою за матеріальне вираження й визначається супровідними текстовими й 
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графічними матеріалами. Основне завдання концептуалізму полягає у впізнанні ідей 
та відображенні їх в артефактах. За оцінкою Дж. Кошута, концептуальне мистецтво 
гостросоціальне, оскільки в другій половині ХХ ст. замінило філософію, а отже, воно 
може дати відповіді на запитання про світобудову й світорозуміння [11]. 

Що стосується сучасного тлумачення дизайну, то тут існує набагато більше визначень. 

Н. Сложенікіна [14]:  «Дизайн – це творча діяльність, метою якої є визначення формальних якостей 
виробів, що включають їх зовнішні риси, але головним чином структурні й 
функціональні взаємозв’язки, які перетворюють вироби в єдине ціле з погля-
ду як споживача, так і виробника». 

Г. Толмачова [15]:  «Дизайн: 
1) єдиний процес формоутворення навколишнього середовища; 
2) бізнес-процес, процес комунікації; 
3) практика процесів трансверсії речей у знаки й знаків у речі». 

В. Шимко [17]:  «Дизайн – явище культури, до якого входить усе – від кіча до артефактів, від 
літаків до макіяжу». 

Г. Лола [9]:  «Дизайн має динаміку дефініцій від нарису об’єкта, який потім повинен бути 
зроблений або побудований, до ідеї дизайну без продукту, а як процесу або 
способу життєдіяльності як такого». 

І. Рижова [12]:  «Дизайн являє собою комплекс культурних і духовних смислів, що зрозумілі 
(чи потенційно зрозумілі) індивідам, котрі представляють дане суспільство, 
(включаючи звук, колір, інші характеристики, які людина здатна сприймати 
за допомогою відчуттів)». 

Можна повною мірою погодитися з точкою зору І. Рижової, що «в глобалізованому 
світі дизайн виконує функцію моніторингу за відповідністю засад людської діяльності 
реаліям життя». З огляду на вказане, дизайн повинен розвиватися відповідно до змін, 
що відбуваються у світі [12, с. 182]. 

Як вважають Г. Ланщикова й В. Ковтун, дизайнерський продукт як елемент нав-
колишнього середовища включає настрій, емоції, естетичне забарвлення його діяльнос-
ті. Вивчаючи специфіку дизайну в межах соціально-культурного середовища, дослід-
ники виносять на розгляд основні взаємозалежні принципові напрямки: утилітарність, 
вигода, творчість. При цьому утилітарність передбачає можливість практичного засто-
сування продукту дизайнерської розробки. У такий спосіб успішний дизайн повинен 
насамперед задовольнити базові потреби людини й лише потім – потреби більш висо-
кого рівня. Отже, складники обраної ієрархії (за зменшенням першорядної «важливос-
ті») можна зобразити у вигляді такого ланцюжка: функціональність → надійність → 
зручність → професіоналізм → творчість [7]. 

Ключовим компонентом впливу концептуального мистецтва на дизайн є власне «кон-
цепція» (від лат. сonceptіon – розуміння, система, погляд, уявлення), яка є установкою 
на фіксацію граничних значень. Кожний дизайнер-концептуаліст повинен уміти нада-
вати різноманіттю речей певної єдності, а кожна ідея концептуального дизайну розкри-
ває безліч інших ідей. 

Розглядаючи історію дизайну, можна відзначити, що в минулому його розвиток був 
дотичний до ряду концепцій. Зокрема, у СРСР у 1960-х роках була запропонована 
досить обґрунтована «аксіоморфологічна концепція» як теоретична основа розвитку 
дизайну. Були сформульовані завдання технічної естетики, структура яких включала 
такі компоненти: питання загальної теорії художнього конструювання (дизайну) з ви-
значенням його завдань і подальших шляхів розвитку; проблеми взаємодії людини й 
речі, а звідси – питання номенклатури й складу речей для забезпечення нормального 
перебігу процесів життєдіяльності; розробка вимог до якості виробів та їх комплексів з 
урахуванням груп населення, тобто типових вимог; проблеми, пов’язані з методичними 
питаннями художнього конструювання (принципи, методи проектної роботи), а також 
питаннями формоутворення й композиції [14, с. 150–152]. 
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Надалі переважно на Заході формувалися й були популярними концепції чистого 
(функціонального), гуманістичного (антикомерційного), авангардистського, проектно-
пошукового, футуристичного, екодизайну тощо. 

Дизайн, сформований під впливом концептуального мистецтва, базується на чоти-
рьох основах: 

1) вираження ідеї в концептуально чіткій формі, тобто у вигляді концептів і 
взаємозв’язків між ними; 

2) встановлення точки зору на мислимий об’єкт; 
3) осмислення конкретної когнітивної ситуації; 
4) усвідомлення власного дослідницького наміру. 
У концептуальному дизайні виникнення будь-якого рішення невідривне від умов, 

які вплинули на його появу. До таких умов можуть належати факти, спостереження, 
а також певні закономірності й концепції. Якщо дизайнер уважає себе таким, що 
працює в межах концептуального мистецтва, то він повинен уміти відновити зазна-
чені умови як логічні підстави розгортання власної концептуальної діяльності. Окрім 
того, концептуальний дизайнер за кожною ідеєю вміє знаходити й бачити відповідну 
логічну причину, яка виправдовує цю ідею. 

З огляду на принципи, основи, засоби, які використовують дизайнери-концептуа-
лісти у своїй роботі, слід стверджувати про можливість досягнення зовнішнього 
впливу, художньої ефективності, видовищності реклами й продуктів, про можливість 
маніпулювання свідомістю людини, занурення в певне середовище. Вирішуючи зав-
дання, поставлені перед творцями концептуального дизайну, слід знайти відповіді, 
зокрема на багато соціально-культурних питань і проблем сучасності [7]. 

Останніми роками в концептуальних розробках дизайну все більше говорять про 
кризу «інтернаціонального стилю», про те, що гасло цього руху – «Форма слідує 
функції», яке тривалий час було основним критерієм так званого справжнього ди-
зайну, фактично вже не існує. Окрім того, теоретики сучасного дизайну вважають, 
що реалізація цього гасла в умовах високорозвиненого промислового виробництва не-
минуче спричиняє створення одноманітного, стандартного, знеособленого життєвого 
середовища. Одним з негативних наслідків цього є знецінення й фактичне знищення 
національної своєрідності, етнокультурної ідентичності предметного світу, що ото-
чує сучасну людину [5, с. 180]. За цих умов набуває актуальності розвиток окре-
мих регіо нальних національно самобутніх шкіл концептуального дизайну, зокрема  
в Україні. 

Наведемо конкретні приклади впливу концептуального мистецтва на сферу ди-
зайну в нашій країні. Серед представників художників-концептуалістів (чи пост-
концептуалістів) можна назвати зокрема Ладу Наконечну, яка вважає, що концепту-
альне мистецтво – найбільш зрозуміле з усіх. Водночас воно незрозуміле тому, хто 
не прагне думати, і тому, хто ототожнює мистецтво й живопис. Л. Наконечна називає 
власну практику постконцептуальною, оскільки концептуальне мистецтво як явище 
позначене конкретним історичним періодом [6]. 

Л. Наконечна є сучасною українською художницею, учасницею групи Р.Е.П. (Рево-
люційний Експериментальний Простір), членом кураторського руху «Художня рада». 
Елементи концептуального дизайну наявні в більшості її творів, які ставлять під сум-
нів «способи відтворення сучасного мистецтва у заданих просторових й ідеологічних 
умовах мистецького закладу» [3]. Увага Л. Наконечної «прикута до складних питань, 
пов’язаних із методами і механізмами візуалізації» [3]. 

Водночас у колі її мистецьких зацікавлень зміни, прогалини й маніпуляції як 
невід’ємна частина процесу побудови історії. Картини, зокрема інсталяції Л. Нако-
нечної, провокують глядачів на активну участь у творчому процесі. Ці інсталяції 
наявні на провідних виставках образотворчого мистецтва й дизайну в Україні й скла-
даються, зокрема, з «масивних діагональних стін, на яких представлено колекцію 
інституційних записів: записок, ескізів, фотографій і планів. Всі вони є алюзією на 

www.etnolog.org.ua

І
чує сучасну людину [5, с.

І
чує сучасну людину [5, с.
мих регіо Імих регіонал Інальних національно самобутніх шкіл концептуального дизайну, зокрема Іьних національно самобутніх шкіл концептуального дизайну, зокрема 
в Україні. Ів Україні. 

Наведемо конкретні приклади впливу концептуального мистецтва на сферу диІНаведемо конкретні приклади впливу концептуального мистецтва на сферу ди
зайну в нашій країні. Серед представників художників-концептуалістів (чи пост-Ізайну в нашій країні. Серед представників художників-концептуалістів (чи пост-
концептуалістів) можна назвати зокрема Ладу Наконечну, яка вважає, що концептуІконцептуалістів) можна назвати зокрема Ладу Наконечну, яка вважає, що концепту
альне мистецтво Іальне мистецтво – наІ– найбільш зрозуміле з усіх. Водночас воно незрозуміле тому, хто Ійбільш зрозуміле з усіх. Водночас воно незрозуміле тому, хто 
не прагне думати, іІне прагне думати, і томІтому, хто ототожнює мистецтво й живопис. Л.Іу, хто ототожнює мистецтво й живопис. Л.
власну практику постконцептуальною, оскільки концептуальне мистецтво як явище Івласну практику постконцептуальною, оскільки концептуальне мистецтво як явище 

М
кризу «інтернаціонального стилю», про те, що гасло цього руху

М
кризу «інтернаціонального стилю», про те, що гасло цього руху
функції», яке тривалий час було основним критерієм так званого справжнього ди

М
функції», яке тривалий час було основним критерієм так званого справжнього ди
зайну, фактично вже не існує. Окрім того, теоретики сучасного дизайну вважають, 

М
зайну, фактично вже не існує. Окрім того, теоретики сучасного дизайну вважають, 
що реалізація цього гасла в умовах високорозвиненого промислового виробництва не

М
що реалізація цього гасла в умовах високорозвиненого промислового виробництва не
минуче спричиняє створення одноманітного, стандартного, знеособленого життєвого 

М
минуче спричиняє створення одноманітного, стандартного, знеособленого життєвого 
середовища. Одним з негативних наслідків цього є знецінення й фактичне знищення Мсередовища. Одним з негативних наслідків цього є знецінення й фактичне знищення 
національної своєрідності, етнокультурної ідентичності предметного світу, що отоМнаціональної своєрідності, етнокультурної ідентичності предметного світу, що ото
чує сучасну людину [5, с.Мчує сучасну людину [5, с. 18М180]. За цих умов набуває актуальності розвиток окреМ0]. За цих умов набуває актуальності розвиток окре

ьних національно самобутніх шкіл концептуального дизайну, зокрема Мьних національно самобутніх шкіл концептуального дизайну, зокрема 

Наведемо конкретні приклади впливу концептуального мистецтва на сферу диМНаведемо конкретні приклади впливу концептуального мистецтва на сферу ди
зайну в нашій країні. Серед представників художників-концептуалістів (чи пост-Мзайну в нашій країні. Серед представників художників-концептуалістів (чи пост-
концептуалістів) можна назвати зокрема Ладу Наконечну, яка вважає, що концептуМконцептуалістів) можна назвати зокрема Ладу Наконечну, яка вважає, що концепту

Ф
ляду на принципи, основи, засоби, які використовують дизайнери-концептуа

Ф
ляду на принципи, основи, засоби, які використовують дизайнери-концептуа

ти у своїй роботі, слід стверджувати про можливість досягнення зовнішнього 

Ф
ти у своїй роботі, слід стверджувати про можливість досягнення зовнішнього 

впливу, художньої ефективності, видовищності реклами й продуктів, про можливість 

Ф
впливу, художньої ефективності, видовищності реклами й продуктів, про можливість 
маніпулювання свідомістю людини, занурення в певне середовище. Вирішуючи зав

Ф
маніпулювання свідомістю людини, занурення в певне середовище. Вирішуючи зав

ня, поставлені перед творцями концептуального дизайну, слід знайти відповіді, 

Ф
ня, поставлені перед творцями концептуального дизайну, слід знайти відповіді, 

зокрема на багато соціально-культурних питань і проблем сучасностіФзокрема на багато соціально-культурних питань і проблем сучасності
Останніми роками в концептуальних розробках дизайну все більше говорять про ФОстанніми роками в концептуальних розробках дизайну все більше говорять про 

кризу «інтернаціонального стилю», про те, що гасло цього рухуФкризу «інтернаціонального стилю», про те, що гасло цього руху
функції», яке тривалий час було основним критерієм так званого справжнього диФфункції», яке тривалий час було основним критерієм так званого справжнього ди
зайну, фактично вже не існує. Окрім того, теоретики сучасного дизайну вважають, Фзайну, фактично вже не існує. Окрім того, теоретики сучасного дизайну вважають, 
що реалізація цього гасла в умовах високорозвиненого промислового виробництва неФщо реалізація цього гасла в умовах високорозвиненого промислового виробництва не
минуче спричиняє створення одноманітного, стандартного, знеособленого життєвого Фминуче спричиняє створення одноманітного, стандартного, знеособленого життєвого 
середовища. Одним з негативних наслідків цього є знецінення й фактичне знищення Фсередовища. Одним з негативних наслідків цього є знецінення й фактичне знищення 

Е
працює в межах концептуального мистецтва, то він повинен уміти відновити зазна

Е
працює в межах концептуального мистецтва, то він повинен уміти відновити зазна
чені умови як логічні підстави розгортання власної концептуальної діяльності. Окрім 

Е
чені умови як логічні підстави розгортання власної концептуальної діяльності. Окрім 
того, концептуальний дизайнер за кожною ідеєю вміє знаходити й бачити відповідну Етого, концептуальний дизайнер за кожною ідеєю вміє знаходити й бачити відповідну 

ляду на принципи, основи, засоби, які використовують дизайнери-концептуаЕляду на принципи, основи, засоби, які використовують дизайнери-концептуа
ти у своїй роботі, слід стверджувати про можливість досягнення зовнішнього Ети у своїй роботі, слід стверджувати про можливість досягнення зовнішнього 

впливу, художньої ефективності, видовищності реклами й продуктів, про можливість Евпливу, художньої ефективності, видовищності реклами й продуктів, про можливість 
маніпулювання свідомістю людини, занурення в певне середовище. Вирішуючи завЕманіпулювання свідомістю людини, занурення в певне середовище. Вирішуючи зав

ня, поставлені перед творцями концептуального дизайну, слід знайти відповіді, Еня, поставлені перед творцями концептуального дизайну, слід знайти відповіді, 
зокрема на багато соціально-культурних питань і проблем сучасностіЕзокрема на багато соціально-культурних питань і проблем сучасності



97    

передумови, за яких створювалася виставка, зокрема на складання бюджету, інститу-
ційну програму й артикуляцію простору» [3]. 

Успішною є насамперед інсталяція Л. Наконечної «Раніше. Тепер. Далі» (2009–
2013), у якій зображений центр Києва, причому праворуч знаходиться світлина Май-
дану Незалежності у 2013 році, а ліворуч – змальоване (техніка, що нагадує рисунок 
олівцем) це ж саме місце, але за чотири роки до цього, тобто у 2009 році [3]. 

Як бачимо, серед технік, які використовує митець, вагоме місце займає малювання 
олівцем. Малюнки Л. Наконечної за формою нагадують дизайн приміщення: вони 
зазвичай складаються з великої кількості дрібних рисок на великій поверхні, під-
креслюючи роль праці у творчості художника. 

Підсумовуючи різні підходи відносно ролі концептуального мистецтва в дизайні, 
слід вказати на те, що результативність використання концептуального методу проек-
тування в дизайні забезпечується таким рядом умов: 

1) за продуктом концептуального дизайну завжди можна відновити особистість 
творця; 

2) концептуальний дизайн – це особливий метод сходження від «старого конкрет-
ного» до «нового конкретного» через синтез абстрактного; 

3) концептуальний дизайн – це завжди мислення «зверху» (причому в проектуван-
ні), це безперервний «спіралеподібний» процес зародження концепції, формування 
гіпотези, створення концепції, її критики, а потім – зародження нової концепції; 

4) у концептуальному дизайні завжди визначена предметна сфера, у межах якої 
проектує дизайнер; 

5) концептуальний дизайн – це один із способів актуалізації ідеї темпоральності 
(тобто вагомості фактору часу); 

6) концептуальний дизайн передбачає опрацювання якості проектованого об’єкта, 
а не набору кількісних ознак; 

7) у споживанні концептуальний дизайн – це безперервний процес ідентифікації 
об’єкта дизайну відповідно до різних когнітивних ситуацій [15, с. 729–730; 2; 4]. 

Загалом, концептуальний дизайн завжди обґрунтований, тобто завжди має осмис-
лену дизайнером логічну основу. Водночас концептуальний дизайн є досконалим і 
якісним тільки тоді, коли досконалою та якісною є концептуальна ідея. Метод кон-
цептуального проектування дозволяє дизайнеру розробляти власний індивідуальний 
стиль. 

Таким чином, дослідивши вплив концептуального мистецтва на розвиток сучасного 
дизайну, ми дійшли таких висновків. 

– Концептуальне мистецтво передбачає наявність певної основи (концепції) твору, 
яка є важливішою за його фізичне вираження. Концептуальне мистецтво звертається 
не до емоційного сприйняття, а до інтелектуального осмислення побаченого. Згідно з 
концептуальним підходом до мистецтва, його об’єктом може стати будь-який предмет, 
явище й процес, зокрема концептуальне мистецтво є чистим художнім жестом. 

– Дизайн, сформований під впливом концептуального мистецтва, базується на чо-
тирьох основах (вираженні ідеї в концептуально чіткій формі, тобто у вигляді концеп-
тів і їх взаємозв’язків, встановленні точки зору на мислимий об’єкт, осмисленні певної 
когнітивної ситуації та усвідомленні власного дослідницького наміру). Продукти кон-
цептуального дизайну завжди передають дослідницьку позицію, якої дотримується 
дизайнер і яка простежується під час концептуальної роботи. 

– Концептуальний дизайн, безумовно, є досить схематичним, що дозволяє дизайне-
рам якомога точніше реалізувати свою ідею й залишитися зрозумілими. Водночас ро-
зуміння (за своєю суттю) є процесом звільнення від зайвого, причому в концептуаль но 
побудованому механізмі виключається можливість існування того, що могло б стати 
джерелом неоднозначності або така можливість зведена до мінімуму. 

– Визнаючи певну умовність структур, пов’язаних із концептуальним дизайном, 
зрештою можна виокремити низку важливих умов, необхідних для його повноцінного 
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функціонування. Концептуальний дизайн – це завжди мислення «зверху» (причому 
в проектуванні), це безперервний «спіралеподібний» процес зародження концепції, 
формування гіпотези, створення концепції, її критики, а згодом – зародження нової 
концепції. Окрім того, у концептуальному дизайні завжди визначене предметне поле, 
у межах якого проектує дизайнер. 

Означена тема наукового дослідження безсумнівно має значні перспективи подаль-
ших досліджень, зокрема такі: 

– розгляд історичної еволюції концептуального мистецтва в контексті його впливу 
на різні види дизайну в Україні та закордоном;

– оцінка перспектив розвитку концептуального дизайну в провідних країнах світу 
в середньостроковій (1–5 років) та довгостроковій (понад 10 років) перспективах; 

– прогнозування особливостей співвідношення дизайну й науково-технічного 
прогресу.  
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SUmmary 

the proposed article is dedicated to a new and rather insufficiently explored problem of concep-
tual art influence on the development of modern design in Ukraine and the world. the works of 
many Ukrainian and foreign experts have been devoted to the problems of design development for 
the last years. Besides, many researchers study a concept of conceptualism, that is the trend, which 
connects the creation process and the process of its studying. revealing the main aspects of concep-
tualism consistently, the scientists have an opportunity to consider it from the relations position in a 
product/process hybrid. at the same time just the correlation of design and conceptual art remains 
to be a white spot known rather scantily.

conceptual art provides existence of a certain concept of the work. it is more important than 
its physical expression as the purpose of art consists in a certain transfer of the idea. conceptual 
objects can exist in the form of phrases, texts, schemes, schedules, drawings, photos and also audio 
and video records.

considering design specific character within the social and cultural environment, the experts 
determine the main interdependent basic trends, as utility, benefit, creativity, to be studied. at the 
same time the utility provides a possibility of practical use of a design development product. in such 
a way, the successful design, first of all, has to meet the basic needs of the person and only then the 
demands of a higher level.

Studying the design history it is possible to note that in the past its development has been closely 
connected with a number of concepts. in conceptual design any decision can’t come into being and 
work without consciousness and also those conditions which have influenced on its emergence. the 
happened facts, observations and also certain regularities and concepts can belong to such conditions.

the design created under the influence of conceptual art is founded on four bases, including the 
idea expression in the conceptually accurate form, that is in the form of concepts and the relations be-
tween them; the point of view ascertainment on the studied object; comprehension of a certain cogni-
tive situation; understanding of own research intention. the conceptual design products always reflect 
a researcher standpoint, which is adhered by the designer and it is noticeable according to the inten-
tions becoming obvious during the conceptual work. the bound of that world, which is created with 
the fruits of author’s conceptual thinking, can be defined through the creator of a design concept.

Keywords: design, conceptual design, designer, conceptual art, art conceptualism, concept, deve-
lopment, form, work, technique.
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