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СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ДИЗАЙНУ 
 
У статті проаналізовано сутність і зміст дизайну і визначено місце і роль його 

як фактора гармонізації відносин суспільства і особистості. Сутність дизайну – це 
завжди артефакт, дещо штучно створене, спроектоване та виготовлене людиною, це 
реалізація “неможливих” можливостей, які без людини не можуть бути втіленими в 
життя. Зміст дизайну зводиться до того, що він формує стійкі художні і 
формогенеративні канони, уявлення про прекрасне, добро, відношення до природи і 
суспільства, сущого і належного. 
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Вступ 
Аналіз сутності і змісту дизайну зводиться до того, щоб 

систематизувати існуючі уявлення про місце і роль дизайну як фактора 
гармонізації відносин суспільства і особистості. Особливу увагу при цьому 
слід приділити існуючим підходам до вирішення проблеми буттєвої 
укоріненості людини в естетично облаштуванному соціуму. Ця проблема 
загострюється у зв’язку з кризою просвітницької моделі облаштування 
будівлі буття та замкненої на індивідуальну самосвідомість світоглядної 
парадигми, і переходом до такої концепції розвитку, в центрі якої є постійне 
удосконалення людиною власного соціокультурного середовища. Через це 
по-справжньому принципове значення має те, що людське існування є такою 
самою визначальною ознакою людини, як і набір її сутнісних характеристик. 
Коли ж людина втрачає зовнішні опори, вона шукає надійну основу якраз у 
глибині власного існування, яким є дизайнерський світ, прагнучи згодом 
знову привести оточуюче середовище до якогось смислового ладу. 
Відповідальне ставлення до власних буттєвісних можливостей, яке 
проявляються в тому, щоб поставити дизайн на службу людині, є нині дуже 
актуальним також і для української нації. 

Мета статті – з’ясувати сутність і зміст дизайну. 
Обговорення проблеми 
Розглядати основні взаємопов’язані сторони та аспекти дизайну як 

складного соціального феномена, необхідно в контексті трьох стадій 
еволюції соціального, про які говорить відомий український філософ В.Бех, 
“сутність “соціального” необхідно проаналізувати за трьома стадіями: 
існування, явища або буття і дійсності” [1, с. 139]. Феноменальне буття 
виявляє себе як з боку своєї сутності, так і з боку існування. Як свідчить 
аналіз, існує надзвичайно багато підходів до визначення сутності і змісту 
дизайнерських концепцій, в контексті яких: 1) дизайн – це народжене 
суспільством, властиве суспільству соціальне явище, що відбиває його 
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якісну характеристику та збагачує духовне життя людини; 2) дизайн – це 
процес творчої діяльності людини, спрямованої на пізнання навколишнього 
світу і самої людини в цьому світі, на отримання об’єктивної і достовірної 
інформації про світ, де головну роль відіграє формування творчої концепції 
дизайнерської діяльності в рамках інформаційно-культурного простору 3) 
дизайн покликаний допомогти людині не тільки пізнати дизайнерський світ і 
саму себе, а й визначити своє місце в контексті дизайнерських артефактів, 
сформувати уявлення про цей дизайнерський світ; 4) дизайн включає в себе 
сукупність досягнутих людиною в процесі освоєння світу матеріальних і 
духовних цінностей, а також відповідних дизайнерських орієнтацій людини 
в цьому світі; 5) дизайн, створюючи необхідні для орієнтації людини в світі 
норми поведінки та оцінки, забезпечує регулювання соціальних 
(культурних) відносин людей в певних соціальних верствах та колективах; 
6) дизайн виступає як потужний фактор формування людських сутнісних 
сил, формування людини в людині, перетворення її природних захоплень, 
потреб, емоцій на справжні людські (саме в цьому й полягає його 
гуманістичний зміст), що слугує гармонізації відносин людини і суспільства 
в цілому як важливої умови самопрояву буття. 

Дизайн не є усталеною структурою, сутність і зміст його теоретичних 
концепцій постійно змінюються відповідно до розвитку всього суспільства 
та суспільних відносин; зміни в підходах до дизайну можуть пов’язуватися 
як із змінами економічної та соціальної сфери, так і зі змінами цінностей, 
норм, смаків, потреб, а також і з впливом на дизайнерську сферу інших 
факторів, – в тому числі інших культур. Дизайн – це система історично 
зумовлених надбіологічних програм людської діяльності, поведінки і 
спілкування, що виступають умовою відтворення і зміни соціального і 
культурного життя у всіх його основних виявах. Теоретичні концепції 
дизайну являють собою програми специфічної діяльності, поведінки і 
спілкування, що відображають сутність дизайну у багатоманітності різних 
його форм: знань, навичок, вмінь, ідеалів, норм, зразків діяльності, 
поведінки, соціальних цілей та ціннісних орієнтацій. В своїй сукупності і 
динаміці вони створюють історично накопичений соціальний досвід, який 
зберігає, транслює і генерує відповідні типи дизайнерської діяльності, 
поведінки і спілкування людей, забезпечуючи відтворення багатоманітності 
форм соціального життя, видів діяльності, характерних для певного типу 
суспільства, властивого йому предметного середовища (другої природи), 
його соціальних зв’язків і типів особистостей – всього того, що складає 
реальну тканину соціального життя на певному етапі його історичного 
розвитку [2]. До предметів, створених людиною “другої природи”, які 
закріплюють накопичений соціальний досвід і виражають певний спосіб 
поведінки і діяльності людей в предметному дизайнерському світі, 
відносяться: знаряддя праці, техніка, предмети побуту, дизайнерські вироби, 
різні форми дизайнерських предметів. Предмети дизайнерської культури 
виконують в житті суспільства подвійну роль: з однієї сторони, вони 
слугують практичним цілям, а з іншої – виступають засобом збереження і 
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передачі соціально значимої інформації. І тільки в другій своїй ролі вони 
виступають в якості феноменів. Програми дизайнерської діяльності, 
поведінки і спілкування, представлені багатоманітністю культурних 
феноменів, мають складну ієрархічну організацію, в якій слід виділити три 
рівні: 1) це реліктові програми, уламки минулих дизайнерських культур, які 
живуть в сучасному світі, здійснюючи на нього певний вплив; 2) ряд 
програм поведінки, діяльності, спілкування, які забезпечують модерне 
відтворення того чи іншого типу суспільства; 3) програми дизайнерського 
життя, адресовані в майбутнє. Їх продукує дизайн за рахунок внутрішнього 
оперування знаковими системами, адже чим динамічнішим є суспільство, 
тим більшу цінність набуває цей рівень дизайнерської творчості. В сучасних 
суспільствах його динаміка забезпечується діяльністю особливої верстви 
людей – творчих дизайнерів, які за своїм призначенням повинні постійно 
генерувати дизайнерські інновації. Багатоманітність дизайнерських 
концепцій, незважаючи на їх динамічність і відносну самостійність, 
організована в цілісну систему. Їх системоутворюючим фактором 
виступають граничні засади кожної історично конкретної дизайнерської 
моделі культури, які представлені світоглядними універсаліями і при їх 
взаємодії створюють цілісний узагальнений образ дизайнерського світу. 
Сутність дизайну в кожній із концепцій зводиться до виявлення сукупності 
істотних властивостей якостей дизайнерських виробів, субстанційного 
дизайнерського сущого, що має право на своє існування в якості певної 
моделі культурних характеристик і феноменів. В ряді філософських 
концепцій сутність дизайну зводиться до виявлення “сущого-в-собі”, що є 
об’єктивним як “річ-сама-по-собі” (І.Кант). Як відзначає В.Бех, “Під 
сутністю соціального світу необхідно розуміти його внутрішній світ, що 
виявляє себе в єдності всіх багатоманітних і суперечливих форм його буття, 
при цьому соціальне явище – це те або інше виявлення (вираження) 
соціального світу, зовнішні, безпосередньо дані форми його існування” [1, с. 
125]. 

Отже, у мисленні категорії сутності і явища дизайну висловлюють 
перехід від розмаїття наявних форм дизайнерського світу до його 
внутрішнього змісту і єдності, до виявлення сущого. Буття дизайну 
визначається через просторово-геометричні форми речей, являючи собою 
об’єктивні форми їх буття незалежно від суб’єкта, через субстанцію. 
Остання являє собою те, що існує, і визначається тільки саме через себе, а не 
через “інше”. Субстанція – це сутність, дещо таке, що лежить в її основі і 
сприяє визначенню об’єктивної реальності, у даному випадку, 
дизайнерського світу в аспекті внутрішньої єдності всіх форм його 
саморозвитку. Субстанція незмінна на відміну від перманентно змінних 
властивостей і станів: вона є те, що існує в самому собі і завдяки собі 
самому, а не в іншому і не завдяки іншому. Ще в античній філософії 
субстанція трактувалася як субстрат, першооснова всіх речей; в середні віки 
питання про субстанцію вирішувалося перш за все в дискусії про 
субстанційні форми (номіналізм, реалізм); у філософії Нового часу категорія 
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субстанції трактувалася достатньо широко: згідно з першою точкою зору, 
субстанція пов’язана з її онтологічним розумінням як граничної засади буття 
(Ф.Бекон, Б.Спіноза, Г.В.Лейбніц); друга точка зору пов’язана з 
гносеологічним осмисленням цього поняття, його можливостями і 
необхідностями для наукового пізнання (Дж. Локк, Д.Юм). І.Кант, 
наприклад, вважав, що закон, згідно якого при будь-якій зміні явищ 
субстанція зберігається і якість її в природі залишається незмінною, може 
бути віднесеною до “аналогії досвіду”, а Г.В.Ф.Гегель визначав субстанцію 
як цілісність змінних сторін речей, як “істотний ступінь в процесі розвитку 
ідеї” [3]. Лінійна модель розвитку дизайнерських концепцій спирається на 
виявлення в ньому сутності загальної ідеї соціального прогресу. Провідна 
ідея цього типу соціокультурної динаміки – це прямолінійність 
дизайнерського прогресу, що зумовлює обов’язковість для кожного 
суспільства пройти всі необхідні стадії розвитку. В межах лінійної концепції 
розвитку дизайну виділяють два напрями – відповідно до основних типів 
механізмів соціокультурних змін: еволюційний і революційний. Еволюційна 
теорія дизайну бере свій початок у працях французьких філософів ХУІІ ст., 
які, розглядаючи історію людства, вперше виділили поняття 
“цивілізованості” на противагу “варварству”, та американського вченого 
Л.Моргана, який також у розвитку суспільства виділив такі основні стадії, як 
дикість, варварство і цивілізація. 

Сутність еволюційної концепції дизайну полягає в тому, що 
соціодизайнерський розвиток суспільства мислиться як поступовий шлях 
вперед від примітивних до найскладніших (класика, модерн, постмодерн) 
його видів. Так, аналізуючи предметний світ, первісного суспільства (тобто 
об'єкт дизайнерської практики), англійський дослідник Е.Тейлор зробив 
висновок, що розвиток того чи іншого народу відбувається прямолінійно, 
від простого до складного. Розглядаючи фактори, що впливають на процес 
розвитку культури в цілому, інший англійський вчений, автор еволюційної 
концепції розвитку суспільства Г.Спенсер виділяв у якості головного 
чинника соціокультурних змін фактор ускладнення соціальної структури 
суспільства, що залишається істинним і для розвитку дизайнерської 
культури. Французький дослідник Е.Дюркгейм вбачав причину таких змін у 
розподілі та спеціалізації праці. Ф.Тьоніс розглядав розвиток суспільства як 
поступовий перехід від його традиційного типу до сучасного, що 
зумовлюється змінами в системі соціальних зв’язків та типах регулювання 
соціальної поведінки. Еволюційні теорії дизайну можуть мати своїм опертям 
концепції індустріального та постіндустріального суспільства. 
Американський вчений У.Ростоу (1916), як відомо, ще у середині 60-х років 
ХХ ст., виходячи із змін у характері виробництва та використання, вирізнив 
у розвитку суспільства традиційну та індустріальну стадії. У запропонованої 
у 1973 р. Д.Беллом концепції постіндустріального суспільства, історія 
людства поділяється на три стадії – доіндустріальну (або аграрну), 
індустріальну та постіндустріальну, кожній із яких, як відомо, відповідає 
власна модель дизайнерської культури. 
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Сутність і зміст концепції дизайну зводяться до пояснення 
цілераціональної організації дизайнерської діяльності, яка передбачає підбір 
необхідних засобів і способів дій, планування і виконання певної 
послідовності операцій [4]. Ця організаційна сторона людської діяльності 
створює технологію дизайнерської діяльності, яка являє собою соціальне 
явище. Дизайнерська культура, крім того, включає в себе знання і 
регулятиви, за допомогою яких вона реалізується, і – як в усіх сферах 
діяльності, – в ній є матеріальна сторона – знаковий матеріал, в якому 
кодуються і об’єктивуються її смисли. Дизайнерсько-технологічна 
інформація не завжди знаходить своє вираження в словах: дизайнери часто 
не можуть передати словами секрети своєї майстерності, способи дій, 
вміння, знання, які часто залишаються опредмеченними лише в самих актах 
діяльності, в знаряддях праці, інструментах, механізмах, виробах. Техніка 
дизайну несе в собі знання, за допомогою якого він створений, але, щоб 
вербалізувати чи викласти словами ці знання, необхідно аналізувати дизайн 
як “текст” і вміти перекладати смисл цього “дизайнерського тексту” на 
певний тип дискурсу. Професійні знання і вміння ремісників, будівників, 
художників, лікарів і т.п. давні греки називали словом “техне”, що 
буквально означало “знання, вміння, майстерність”. З іншої сторони, 
розширявся і удосконалювався предметний інвентар дизайнерського 
предметного світу; створювалися нові і більш ефективні види знарядь праці, 
удосконалювалися різні пристрої і машини завдяки розвитку дизайну як 
матеріального засобу діяльності. Дизайнерські знання стали поступово 
передаватися не тільки шляхом демонстрації та впроваджуватися в життя, 
але й оформлятися в науку, яка стала виконувати соціокультурну роль в 
суспільстві [5]. 

Зміст дизайнерських концепцій зводиться до аналізу наступних 
моментів: процесів ускладнення технології дизайнерських виробів; 
перетворення дизайнерської науки в теоретичну базу виробництва; наукових 
знань при конструюванні, виготовленні і експлуатації дизайну; функцій 
дизайнера. Існуючі концепції дизайну, сутність його зводять до 
предметності, причинності, доцільності, вписаних, насамперед, у систему 
виробничої діяльності і функціонально-рольового спілкування; виявлення 
матеріального “тіла” дизайнерської культури в контексті екзистенційної 
комунікації, в контексті якої дизайн перетворюється на її інтелектуальну 
“душу”, а дизайнерська інженерія – на її діяльнісне, вольове начало, яке 
підпорядковує “тіло” “душі”. Технологічні знання в дизайнерській культурі 
є інструментальними цінностями, які детермінуються духовною ситуацією 
епохи, та носять не тільки утилітарний, але й естетичний характер, 
сприяючи гармонізації людини зі світом. Але коли суспільство підвищує 
рівень технологічно-дизайнерської культури, не піклуючись одночасно про 
культуру духовну, це може призвести до деградації цієї останньої та сприяти 
появі бездуховного суспільства. Дизайнерська культура по відношенню до 
гуманістичної відіграє другорядну, службову роль, тому що, якщо зробити 
розвиток дизайнерської культури самоціллю, то це може призвести до 
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загибелі культури духовної, тому суспільство повинне базуватися на 
гуманістичних принципах, на духовних і соціальних ідеалах. Прогрес 
дизайнерський, як і прогрес технологічний, повинен оцінюватися з точки 
зору гуманістичних цінностей та бути безперервною умовою будь-якої 
культурної діяльності. В ході своєї історії дизайнерська культура 
еволюціонує від класики до модерну і потім до постмодерну. Дизайн – це 
завжди артефакт, тобто дещо штучно створене, спроектоване та виготовлене 
людиною, це реалізація “неможливих можливостей”, які без людини не 
можуть бути втіленими в життя, тому людина формується і розвивається в 
тому числі в дизайні і завдяки дизайну. Дизайн – це реалізація потреб і образ 
життя людини, що є вираженням її сутності, свого роду органом людини, 
завдяки якому вона творить і відтворює свою сутність у предметному світі 
власного буття. Завдяки дизайну людина діє в багатомірному просторі 
культури і сама виступає як частина культури й найважливіший фактор 
розвитку людської цивілізації. Сутність дизайнерських концепцій зводиться 
до того, що дизайн як соціальний феномен: 1) створює другу природу – 
штучну, артефакту, яка є “матеріальним тілом” культури; 2) дизайн є 
засобом реалізації людиною своїх потреб і способом відповіді на соціальні 
замовлення суспільства; 3) дизайн створює свій інструментарій – засоби і 
способи дизайнерської діяльності; 4) дизайн виступає як культурний код 
суспільства і людини і є найважливішою знаковою системою суспільства; 5) 
дизайн слід розглядати не тільки в прагматичному, але й в інформаційно-
семіотичному та темпоральному аспектах. Головне призначення дизайну – 
слугувати людині, розвитку її духовної і соціальної культури, утвердженню 
гуманістичних цінностей, спрямованих на екзистенційну налаштованість 
людського світосприймання. “Не випадково Гайдеггерове твердження про 
сутність особистого буття як таку, котра полягає в його існуванні, 
проінтерпретоване згодом екзистенціалістами так, що сутність постає як 
глибша буттєвісна можливість, котра не “дарована” людині, але “задана” їй 
як її найособистісніше й таке, що вимагає своєї реалізації, завдання” [6]. 
Тому упорядкування буття через дизайн і завдяки дизайну сприяє 
упорядкуванню Всесвіту: все, що було неупорядкованим, завдяки людині 
стає гармонійним і упорядкованим, оскільки тільки людина підносить своє 
буття на вищий щабель людяності. 

Сутність і зміст дизайну зводяться до пояснення упорядкованості 
буття, яку у свій час Й.-Г. Фіхте називав чинником суто антропоморфним, а 
сьогодні вона обертається розмаїттям порядків, пов’язаних з розмаїттям 
життєвих світів, які взаємодіють, перетинаються, залишаючись, проте, 
кожен сам з собою. Сутність дизайну свідчать про різноманіття 
дизайнерського світу повсякденності, просякнутого певним рівнем відносин, 
що склалися в колективі; тих норм і зразків поведінки, які є характерними 
для певних соціальних груп чи спільнот. Дизайн являє собою форму 
трансляції соціального досвіду через засвоєння певним поколінням не тільки 
предметного світу дизайну, навичок, прийомів технологічного відношення 
до природи, але і дизайнерських цінностей, зразків поведінки. Причому ця 
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регулююча соціальний досвід роль дизайну така, що формує стійкі художні і 
пізнавальні канони, уявлення про прекрасне, добро, відношення до природи 
і суспільства, сущого і належного. Можливість побудови узагальненої 
моделі дизайну притягувала увагу представників багатьох наук: філософії, 
психології соціології, теорії і практики дизайну, мистецтвознавства, історії, 
архітектури, етнографії. Проте тільки всередині ХХ століття розпочалася 
реалізація все більш усвідомленої потреби і можливості соціального 
міжпредметного дослідження дизайну. Подолання монолінійного уявлення 
про глобальний дизайнерський розвиток і визнання рівноцінності різного 
типу дизайнерських культур вимагало розширення дослідницького поля за 
рахунок відмови від філософських спекуляцій на користь дизайнерської 
конкретики. На відміну від існуючих раніше, дизайнерські концепції 
звертаються до конкретного дослідження дизайну як цивілізованого явища, 
з’являються дослідження дизайну, що спираються на конкретний 
етнографічний матеріал, в контексті яких розвиваються культурні і 
антропологічні засади дизайну. При дослідженні дизайнерських концепцій 
відкривається широкий спектр бачення багатоманітної сутності дизайну, 
можливостей переходу від рефлексивних форм усвідомлення дизайну до 
дескриптивних, від роздумів про основи дизайну до проведення конкретних 
досліджень, тобто трансформацію філософії дизайну в теорію і практику 
дизайну. Так, в ХХ столітті успішні дослідження дизайну проводяться 
представниками американської школи культурної антропології (починаючи 
з Ф.Боаса) і британської соціальної антропології (Б.Маліновський), проте й 
свої концепції дизайну, розгорнуті дизайнерські сюжети і образи створюють 
практично всі напрямки філософії дизайну. 

Дослідження дизайну з необхідністю передбачає звернення до 
“археології дизайну”, спрямованого на вияв його генезису, функціонування і 
розвитку, розкриває способи культурної спадкоємності і стійкості, “коду” 
дизайнерського розвитку. Відтворення дизайну як цілого в дизайнерських 
концепціях здійснюється на трьох рівнях: збереження дизайну, його базових 
засад, які приховуються за вербальною, символічною оболонкою; оновлення 
дизайну, інститути оновлення знання, інноваційні впливи на “код” дизайну; 
трансляція дизайну – опредмеченний світ дизайну як світ соціалізації 
індивідуума. Всі три рівні, характеризуючи дизайн в широкому спектрі його 
формоутворень (наука, техніка, мистецтво, релігія, філософія, політика, 
економіка, мистецтвознавство), в той же час дозволяють виразити 
структуру, образ діяльності, цілісність дизайну, що не може зводитися до 
опису досягнень в сфері дизайну (елітарного дизайну) і передбачає 
постановку і концептуальне вирішення проблеми відтворення такої 
цілісності. 

Дизайн виступає в ХХІ ст. як предмет глобального наукового 
дослідження, змістом якого є генезис, функціонування і розвиток дизайну як 
специфічно людського способу життя, який історично розкриває себе в 
процесі культурної спадкоємності, зовнішньо тотожного, але радикально 
відмінного від існуючої в світі живої природи. Завдання дизайнерських 
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концепцій – виявити “генетику” дизайну, яка б не тільки пояснювала 
історико-дизайнерський процес (в світовому і національному масштабах), 
але і могла б в перспективі прогнозувати його. Поставлене завдання 
передбачає вирішення наступних фундаментальних проблем: виявлення 
“гену” і “генетичного коду” дизайнерських феноменів, тобто базових 
структур, які відповідальні за збереження, передачу соціального досвіду; 
вивчення факторів, які здійснюють мутаційний вплив на “гени” 
дизайнерсько-історичних утворень, що перебудовують їх “код” в процесі 
творчості; вивчення наслідків такого розвитку як реальної історії 
“олюдненого” досвіду. В філософії дизайну вчення про сутність і зміст 
дизайну значною мірою – це вчення про видові відмінності дизайну, основні 
типи світового дизайну. При цьому необхідно визнати відмінність критеріїв, 
згідно з якими відбувається типологізація дизайну [7]. Частіше всього під 
ним розуміються ті чи інші підвалини, провідні ознаки, у відповідності з 
якими окремі дизайнерські школи об’єднуються в особливі типи дизайну. 
Найбільш загальним критерієм для аналізу дизайну є такий його 
основоположний факт, як існування в географічному просторі та 
історичному часі. Типологія дизайну дозволяє також охарактеризувати 
особливості свідомості і поведінки людей в конкретних сферах суспільного 
життя, розглянути дизайн “зсередини”, способи життєдіяльності окремих 
груп. Постільки зміст дизайну – це цілісна система відтворення буття, в 
історичному і географічному просторі співіснували і співіснують 
різноманітні і неповторні форми і типи дизайну, які надають унікальність 
дизайнерському обліку народів, країн, континентів. Дизайнерське 
різноманіття створює передумови для співвіднесення різних людських 
спільнот в глобальному просторі і часі, яке не може бути тільки умоглядним 
співставленням, адже часто світові дизайнерські школи у тому вигляді, в 
якому ми можемо їх спостерігати, являють собою продукт тривалого 
історичного розвитку, в якому і самі дизайнерські школи (як культурно-
історичні системи) трансформувалися, модифікувалися і змінювали 
внутрішню структуру дизайну, впливали один на одного, що дозволяє 
говорити як про загальні, так і про індивідуальні риси культурно-
історичного розвитку дизайнерського процесу. Але перш за все дизайн – це 
стійкий механізм антропологічного впливу, спосіб адаптації індивіда до 
культурних потреб суспільства, і в той же час спосіб індивідуальної 
реалізації накопиченого етнічного і національного досвіду і самореалізації 
особистості в дизайнерському просторі певного етносу. В цьому смислі 
дизайн укорінений в глибинах загальнородового рівня і його життєздатність 
являє собою наслідок його унікальності і неповторності з усіма традиціями, 
навичками і національними образами. Дизайнерський світ – це єдиний 
космос, в якому злиті людина і оточуюча її природа, що впливає на 
соціальну психологію етносу, формує національний характер і детермінує 
напрямок його практичної діяльності. У цьому випадку слід зосередити 
увагу на аналізі дизайну як самостійної цілісності, яка відтворюється 
протягом тривалого історичного часу. Онтологія дизайну включає в себе 
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механізм передачі соціального досвіду через освоєння кожним поколінням 
не тільки предметного світу, навичок і прийомів технологічного відношення 
до природи, але і дизайнерських цінностей, зразків поведінки. При цьому 
специфіка дизайну реалізується як в типі соціальної організації, так і в типі 
особистості. Результатом виступають технологічний та економічний рівні 
розвитку дизайну, представлені соціальними агентами змін. Але і на цьому 
рівні інтегрована роль дизайну проявляється в тому, що вона формує єдину 
систему художніх, технологічних і пізнавальних цінностей і зразків 
поведінки В глобальному розвитку людства спостерігається локальність 
окремих видів дизайну, проте в той же час у багатоманітних видах культур 
просвічується єдиний образ людства. Дизайн слід розглядати зсередини як 
цілісне утворення, а його серцевиною виступає людина як самодостатня 
істота. Дизайн знаходиться на пересіченні амбівалентних устремлінь 
людства, головне завдання якого – зберегти історичну своєрідність, етичний 
і естетичний потенціал і влитися у всепланетарну єдність людства. 

Сутність і зміст дизайну зводиться до аналізу соціодизайнерського 
цілого, спрямованого на забезпечення стійкості соціокультурних утворень 
різного типу; сукупності предметів духовного і матеріального світу, що 
являють собою історичну і естетичну цінність. Дизайн є тим фундаментом, 
із якого виростає і на якому базується цивілізація, розвиваючись у 
відповідності із власними законами. Практично у всіх існуючих концепціях 
дизайну останній безпосередньо розглядається через артефакти цивілізації, 
витворені людиною. Дизайн – це культурна спільнота та культурна 
цілісність, пов’язана з найбільш стійкими, фундаментальними культурними 
характеристиками, що дозволяють працювати як певні цивілізаційні 
механізми [8]. Ф.Бродель вважав, що дизайн є, перш за все, культурна зона, 
всередині якої існують різні підсектори дизайнерських відтворень, 
починаючи з мови, релігії, мистецтва, політики, закінчуючи специфічними 
рисами образу життя і психологічними реакціями на нього. А.Тойнбі 
вважав, що формоутворюючим цивілізаційним фактором є не етнічна 
складова, не політична реальність, а саме культурний феномен – дизайн. 
Дизайн слід розглядати в контексті широких культурних спільнот – 
цивілізаційних ареалів, в яких антропологічні особливості, образ життя, 
соціальні інститути є тими об’єктивними моментами, які визначають буття 
соціокультурної спільноти. Стійкість цивілізації, її культурна спадкоємність 
передбачають наявність певного дизайнерського ареалу, що 
характеризується не тільки просторовими межами, часто достатньо 
розмитими, але і сукупністю характерних дизайнерських феноменів, 
матеріальних і духовних цінностей, які визначають специфіку і сутність 
даної цивілізації. Стійкість дизайнерського конструкту проявляється і 
передається не тільки через посередництво певних об’єктивованих форм, 
але визначається певними психологічними, несвідомими і 
відрефлексованими стереотипами, духовною ідентифікацією, колективними 
уявленнями суспільства. Дизайнерський витвір як мистецтво може 
розглядатися в якості фундаменту цивілізаційного утворення, що визначає 
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його стійкість, механізмом трансляції виступає саме традиція, а 
дизайнерська спадкоємність виступає як глибинна специфіка певного роду 
соціокультурних утворень. 

Висновки 
Таким чином, об’єктом дизайнерських концепцій є внутрішній 

духовний світ людини-творця, людини-дизайнера, і пов’язані з цим світом 
людські взаємовідносини, тобто світ духовної культури суспільства. Дух (і 
свій, і чужий) не може бути даний як річ, і тільки в знаковому вираженні 
може бути реалізованим в речах і для самого себе, і для інших. В 
дизайнерських концепціях вчений має справу з живим людським духом, 
оскільки життя людини наповнене думками і переживаннями, людину 
визначають проекти, плани, очікування. Життя людини здійснюється в точці 
неспівпадіння людини з самою собою, на межі, яка визначає те, що вона є, 
від того, ким вона хоче бути, і яка постійно долається особистістю. Людське 
буття ніколи не співпадає з самим собою, воно одночасно існує “в 
категоріях ще – небуття, в категоріях цілі і смислу”. Філософія дизайну 
вивчає специфічну форму і функцію цієї індивідуальності. Для дизайнера як 
суб’єкта мисленнєвої діяльності об’єктом виступає поза ним існуюче речове 
субстратне утворення, його емоційне відношення до цих речей, почуття і 
переживання, пов’язані з дизайном. Саме такий дизайнерський об’єкт 
освоюється мисленням, потім дизайнер завдяки своїй творчій діяльності 
буде формувати дизайнерський образ. Якщо в такому образі абсолютизувати 
об’єкт і недооцінити емоції дизайнера-творця, то на виході будемо мати 
фактографізм (“реалізм”), позбавлений естетично-емоційного начала, якщо 
ж, навпаки, зводиться нанівець роль об’єкта, що знаходиться поза 
особистістю творця. Дизайн спрямований на осягнення естетичного в самій 
дійсності, в ньому має місце синтетичне начало, тому дизайн від природи є 
цілісним, а в ідеалі – гармонійним, що сприяє формуванню всебічно 
розвиненої особистості та естетично цінних витворів дизайну. Дизайнерські 
витвори, якщо вони дійсно осмислюють буття людини і оточуючої 
дійсності, є особистісними, оскільки виражають сутність особистості, і, 
постільки переживання у різних дизайнерів є різними, то різними є і 
ставлення до підходів в дизайні, про що свідчить вся багатоманітність 
дизайнерських концепцій. Отже, дизайн є спробою пізнати суще, викликати 
захоплення почуттям краси і гармонії, щоб сприяти гармонізації світу 
людини, природи, суспільства. Тому сутність і зміст дизайну спрямоване на 
те, щоб включити в себе людське, гармонійне, емоційне відношення до світу 
та дати оцінку дизайну з точки зору долі індивіда і людства. 

Перспективи подальших наукових досліджень: 
Подальша теоретична концептуалізація сутності і змісту дизайну має 

бути спрямована на те, щоб включити в себе гармонійне відношення до 
світу та дати оцінку дизайну з точки зору долі індивіда і людства. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ДИЗАЙНА 

В статье проанализированоь сущность и содержание дизайна и определено место 
и роль его как фактора гармонизации отношений общества и личности. Сущность 
дизайна – это всегда артефакт, нечто искусственно созданное, спроектированное и 
изготовленное человеком, это реализация «невозможных» возможностей, которые без 
человека не могут быть воплощенными в жизнь. Сущность дизайна сводится к тому, что 
он формирует прочные художественные и формогенеративные каноны, представления о 
прекрасном, добро, отношения к природе и обществу, сущего и должного.  

Ключевые слова: сущность, содержание, дизайн, дизайнерская деятельность, 
структура, система, субстанция, линейная модель, дизайнерская культура, природа 
дизайна 

 
I.RIZHOVA 
Zaporozhzha National Technical University, Zaporozhe 
E-mail: ira_rizhova@mail.ru 

 
ESSENCE AND SUBSTANCE OF DESIGN 

In the article essence and substance of design practices have been analyzed, place and 
role of design as harmonization factor of relations between society and personality have been 
specified. Essence of design is known to be always artifact, something artificially created, 
designed and manufactured by human being, realization of “impossible” possibilities, which 
couldn’t be realized without human being. Substance of design practices is reduced to formation 
of steady artistic and form generative canons, imagination about the beautiful, good, attitude 
towards nature and society, existing and appropriate. 
Key words: essence, substance, design, structure, system, matter, linear model, design culture, 
nature of design 
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