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УКРАЇНСЬКІ ДИЗАЙНЕРИ ОДЯГУ 

НА СВІТОВОМУ ПОДІУМІ 

 

Мода в Україні виходить на перший план як стабільна рушійна сила 

культури. Дизайнери країни вже кілька сезонів поспіль демонструють успіхи на 

світовому рівні, прославляючи Україну як надійного партнера і джерело 

креативності для світу. Рушійною силою цього процесу є More Dash. У 2014 

році міжнародне агентство і шоурум More Dash під керівництвом Наталії 

Моденової і Дар'ї Шаповалової підкорює модний сезон на чотирьох головних 

тижнях моди: проводить шоукейс у Нью-Йорку, показ у Лондоні, шоуруми в 

Мілані та Парижі.  

Щорічно OPENING CEREMONY вибирає країну, моду і культуру якої, 
будуть підтримувати наступні два сезони, у 2014 році вибір баєрів рітейл-

ресурсу упав на українських дизайнерів.  

І мета цієї статті: проаналізувати українську індустрію моди на світовому 
подіумі та розкрити потенціал сучасних молодих талановитих дизайнерів одягу.  

Щоб зрозуміти яку роль відіграють українські дизайнери на світовому 
подіумі, спочатку потрібно з’ясувати, що являє собою індустрія моди.  

Індустрія моди – це сукупність творчої, економічної та управлінської 

діяльності, що представляє собою процес, який включає дизайн, виробництво, 
маркетинг і продаж fashion-продукту.  

Подорожуючи Європою, байєри легендарного магазину Сонг і Хаднатт 

відвідали концепт-стор, в якому була представлена колекція Лілі Літковської і 
гідно оцінили якість речей та інноваційний дизайн. OPENING CEREMONY 

зробили замовлення на ряд речей з асиметричними драпіровками з осінньо-
зимової колекції 2014 Litkovskaya і вони були представлені в Токіо, Нью-Йорку  
і Лос-Анджелесі.  

Становлення українських дизайнерів на світовому подіумі відбулося на 

першій модній події 2014 року – виставці Pitti Immagine з брендами Anna K і 

Omelya, які вже отримали замовлення на нові колекції, – More Dash відкриває 

для дизайнерів американський ринок. Колекції дизайнерів, які співпрацюють з 

More Dash, продаються більш, ніж в 40 магазинах в 25 країнах, у тому числі в 

італійському онлайн-гіганті Luisa Via Roma, французькому концепт-сторі 
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Сolette, американському Opening Ceremony, китайському гіганті Lane Crawford. 
Слідом за розвитком українських дизайнерів, More Dash представляє бренди 
країн CHГ.  

Презентації брендів Anna K і Ksenia Schnaider відбулися на головному 

американському професійному заході для баєрів і преси Coterie, який 

традиційно проходить після показів Mercedes-Benz Fashion Week New York. 

Колекції сезону осінь – зима 2015–2016 Anna K і Ksenia Schnaider будуть 

представлені поряд з такими марками як Ash, Anna Sui, Max Azria, Clover 

Canyon, Sonia by Sonia Rykiel, Theory, Zadig & Voltaire, Zac Pozen і багатьма 

іншими.  

Усі учасники проходять ретельний відбір, вивчаючи розвиток бренду, 

рітейлерів, з якими працюють марки. У спеціальній секції для найбільш цікавих 

дизайнерів сезону TMRW.Coterie бренди Anna K і Ksenia Schnaider з 23 по 25 

лютого представляли свої колекції у Нью-Йорку. Організатори виставки 

особисто відібрали Anna K і Ksenia Schnaider під час їх презентації на Pitti Guest 

Nation у Флоренції в січні 2014 року.  

У лютому MORE DASH проводили також традиційний показ – шоукейс  
Mercedes-Benz Kiev Fashion Days на платформі Fashion Scout London під час 

тижня моди в Лондоні. 22 лютого о 10:30 історична будівля Freemasons 'Hall в 
серці Covent Garden відкривала двері інсайдерам fashion-індустрії, які першими 

побачили превью осінньо-зимових колекцій Anna K, Pentatonica і Dinara Nurlan.  
За час роботи агентства результати були високо оцінені колегами зі світу 

моди, а дизайнери-клієнти More Dash у рази збільшили обсяги замовлень і 
географія продажів українських брендів поширилась від Північної Америки – 

через Європу, Центральний схід, Азію – до Австралії.  
Українські дизайнери були представлені в таких магазинах як Colette 

(Франція), Luisa Via Roma (Італія), Lane Crawford (Китай), Opening Ceremony 
(США, Японія), Isetan (Японія), Restir (Японія), Deuxieme Classe (Японія), 

Revolve (США), Smets (Бельгія), Tuchuzy (Австралія) та багатьох інших, а 
публікації про бренди вийшли у всіх головних fashion-виданнях світу.  
Vogue.com, Vogue.it, Vogue.ru, Vogue.co.uk, The Business Of Fashion, Financial 

Times, Wall Street Journal, W magazine, The Guardian, Nowfashion.com, Interview 

Germany, Interview Russia, Vice Magazine, Dazed Digital, Marie Claire USA, Marie 

Claire Italy, L'Officiel Italia, L'Officiel France, Sleek Magazine, Schon Magazine, 

Achtung-Mode знають імена кращих українських дизайнерів і стежать за їх 

розвитком і всіма новинами від More Dash.  
Також серед відомих за кордоном українських дизайнерів, які підкорили 

світовий подіум слід виділити такого талановитого дизайнера як ANDRE TAN.  
У 2006 році ANDRE TAN запатентував новий напрямок в fashion 

індустрії. Smart Couture – це в першу чергу комфортна розкіш. У цьому ж році 

Smart Couture визнав Париж. У відомому мультибрендовому бутіку з'являється 

одяг від ANDRE TAN. Колекція ANDRE TAN була вперше показана на Berlin 

Fashion Week, німецькі fashion-критики визнали українського модельєра 

кращим молодим дизайнером жіночого одягу pret-a-porte. 
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У цьому ж році ANDRE TAN і Roberto Cavalli створили вбрання для 
учасниць всесвітньо відомого конкурсу краси Miss Europe 2006. Жоден з 

українських дизайнерів на той час не мав такого досвіду співпраці з відомими 
брендами.  

У період сьогодення українські дизайнери мають багато можливостей 
реалізуватись на теренах світової fashion-індустрії, яка вимагає від них 
креативності і свіжого погляду на моду, чим безперечно володіють наші 

вітчизняні модельєри.  
Слід також додати, що політичні події в Україні також спровокували 

стрімкий розвиток творчості українських дизайнерів – і тепер про них знає світ. 
Словосполучення «модна революція» для України звучить по-особливому. 

 

Список використаних джерел:  

1. Телеканал новостей «24» 24 украинских дизайнера, одежду которых 
носять за рубежом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://24tv.ua/ru/24_ukrainskih_dizajnera_odezhdu_kotoryh_nosjat_za_rubezhom_n6 
02376. – Назва з екрана.  

2. Онлайн журнал «Фокус» 10 самых успешных украинских модельеров 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://focus.ua/society/27887. – Назва з 
екрана.  

3. Официальный сайт канала ICTV «Insider» Выход в свет: что нового у 
молодых украинских дизайнеров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.theinsider.ua/lifestyle/vykhod-v-svet. – Назва з екрана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Миколаїв, 2016 рік 37 


