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Освітньо-професійна програма «Дизайн одягу» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти 

 
спеціальність 022 Дизайн 

 
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни АНАЛІТИКА СВІТОВИХ ТРЕНДІВ ТА БРЕНДІНГ FASHION-БІЗНЕСУ 
Викладач Канд. мистецтвознавства Міненко Оксана Анатоліївна 
Контактний 
телефон 0972717878 

Посилання https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost 
Консультації Очні консультації: за графіком консультацій – понеділок з 15.00 до 16.00  
  
Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Аналітика світових трендів та 

брендінг fashion-бізнесу» розроблено відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки «Дизайн одягу» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і 
мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є аналітика світових трендів та маркетинг 
fashion-бізнесу. 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що забезпечують: Композиція, 
Дизайн-проєктування одягу, Інноваційні технології в проектуванні одягу, 
Дизайн сценічного костюму. 
Забезпечувані дисципліни: всі фахові дисципліни з дизайну одягу. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Аналітика світових трендів. 
Змістовий модуль 2. Брендінг fashion-бізнесу. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: формування знань з теоретичних основ 
маркетингу fashion-бізнесу, дизайнерськіх брендів у fashion-бізнесі, 
аналітики світових трендів; вмінь та навичок з сучасних технологій 
презентації дизайнерських брендів у fashion-бізнесі. 
Завдання навчальної дисципліни:  

- знати теоретичні основи маркетингу фешн-бізнесу; 
- знати дизайнерські бренди фешн-бізнесу; 
- знати засоби маркетингових комунікацій у фешн-бізнесі; 
- світові тренди в індустрії моди; 
- знати систему трендової ідентифікації сучасної фешн-індустрії; 

знати сучасні технології презентації дизайнерських брендів у 
фешн-бізнесі/ 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: 

- засоби маркетингових комунікацій у фешн-бізнесі; 
- визначення, класифікацію, чинники та життєвий цикл трендів в 

індустрії моди; 
- стильові зміни у моді ХХ-ХХІ століття; 
- світові методики визначення, ідентифікації та аналізу трендів в 

індустрії моди. 
вміти:  

- аналізувати основні бізнес стратегії провідних країн світу з метою 
опанування їх у сучасному бізнесі; 

- визначати перспективи, щодо сучасних теорій процесу fashion-
трансформації у дизайну одягу; 

- в процесі вивчення сегментації ринку індустрії моди передбачити 

https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost


перспективні напрямки розвитку модних трендів кожної соціальної 
групи; 

- на практиці розробляти систему маркетинг-міксу для одягу різних 
рангових груп; 

- визначати перспективи розвитку інноваційних технологій на 
життєвий цикл дизайн-продукції; 

- визначати належність одягу до певної рангової групи у 
відповідністю із класифікацією дизайнерських брендів Fashion 
Concalding Group; 

- використовувати на практиці піраміду управління дизайнерськими 
брендами залежно від асортименту продукції та її рангової групи; 

- визначати перспективи, щодо застосування основних 
комунікаційних інструментів у fashion-бізнесі; 

- на практиці визначати перспективні механізми застосування ATL-
fashion та ВTL-fashion реклами для просування дизайнерських 
брендів на ринок індустрії моди; 

- визначати основні складові візуального мерчендайзинга, як 
вагомого елементу комунікації бренду; 

- самостійно визначати формат роздрібного ритейлу на сучасному 
ринку індустрії моди; 

- визначати асортименту політику фешн-підприємства в залежності 
від формату роздрібного ритейлу; 

- аналізувати сучасні досягнення в області інноваційних технологій 
та застосовувати їх при візуальній презентації колекцій одягу; 

- досліджувати та структурувати джерела інформації для 
ідентифікації fashion-трендів; 

- визначати культурно-мистецькі маркери сучасності, аналітично 
оцінювати їх варіативні і інваріантні прояви; 

- досліджувати вплив історичних, соціокультурних, економічних та 
психологічних факторів на процес виникнення і становлення 
модних трендів; 

- проводити компаративно-графічну інтерпретацію динаміки 
розвитку тренду з виділенням лінії «дзеркальної підлоги» і 
«дзеркальної стелі» трендового розвитку; 

- визначати і диференціювати професійні задачі трендсеттерів 
(trendsetter), трендхантерів (trendhunter), трендвотчерів 
(trendwatcher) і тренд-скаутів (trendscout); 

- використовувати на практиці диференційований алгоритм 
побудови трендової піраміди залежно від поставлених перед 
дизайнером одягу проектних задач у фешн-індустрії; 

- здійснювати ретроспективну періодизацію зародження та розвитку 
модних стилів, базуючись на культурно-мистецьких маркерах 
історичної дійсності 1880-1890-тих, 1890-1900-тих, 1908-1914-тих 
рр.; 

- аналізувати образно-асоціативні характеристики провідних стилів 
індустрії моди 1920-тих, 1930-тих, 1940-х, 1950-тих, 1960-тих рр.; 

- здійснювати періодизацію та аналітичне дослідження розвитку 
стилів фешн-індустрії 1970-тих, 1980-тих, 1990-тих рр.; 

- досліджувати та систематизувати художньо-еклектичні ознаки 
новоутворених стилів у fashion-індустрії ХХІ ст. у контексті 
полістилізму та естетичної де канонізації; 

- ідентифікувати і аналізувати тренди за різними методиками. 
У процесі засвоєння дисципліни бакалавр має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 

- володіти навичками міжособистісної взаємодії; 
- здатність вільно спілкуватися на професійні теми з використанням 

професійної термінології; 
- дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 

професійній діяльності; 



- проявляти автономність і відповідальність у професійній 
діяльності;  

- проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх 
технологій в освітній діяльності для розв’язання 
експериментальних і практичних творчих завдань; 

- самокритично оцінювати свої творчі здобутки, постійно 
поповнювати знання, підвищувати професійний рівень. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, 

спеціальність, освітній 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання денна 

Кількість кредитів – 3 Галузь знань 
02 Культура і мистецтво 

Нормативна 
Семестри: 8 

Модулів – 2 
Спеціальність 

022 Дизайн 

Аудиторні години: 32 год. 

Лекції:  
6 год. 

Практичні, 
семінарські: 26 

год. Змістових модулів – 2 
Лабораторні: год. 

Загальна кількість годин – 90 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Самостійна робота: 
58 год. 

Модульний контроль 

Вид контролю: залік 
Кількість тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних: 4 год. 
самостійної роботи: 7,25 год. 

 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Аналітика світових трендів 

 
Тема №1. Визначення, класифікація, чинники та життєвий цикл трендів в 

індустрії моди 
Дослідження та структура джерел інформації для ідентифікації fashion-трендів. 

Визначення культурно-мистецьких маркерів сучасності, аналітичне оцінювання їх 
варіативних і інваріантних проявів. Вплив історичних, соціокультурних, економічних та 
психологічних факторів на процес виникнення і становлення модних трендів. Компаративно-
графічну інтерпретація динаміки розвитку тренду з виділенням лінії «дзеркальної підлоги» і 
«дзеркальної стелі» трендового розвитку. Професійні задачі трендсеттерів (trendsetter), 
трендхантерів (trendhunter), трендвотчерів (trendwatcher) і тренд-скаутів (trendscout). 
Диференційований алгоритм побудови трендової піраміди залежно від поставлених перед 
дизайнером одягу проектних задач у fashion-індустрії. 

 
Тема №2. Аналіз стильових змін у моді ХХ-ХХІ століття як система трендової 

ідентифікації сучасної fashion-індустрії 
Образно-асоціативні характеристики провідних стилів індустрії моди 1950-тих, 1960-

тих рр. образно-асоціативні характеристики панівних стилів модного одягу 1920-тих, 1930-
тих, 1940-х рр. з атрибуцією преференціальних художніх особливостей кожного стилю. 

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf


Ретроспективна періодизація зародження та розвитку модних стилів, базуючись на 
культурно-мистецьких маркерах історичної дійсності 1880-1890-тих, 1890-1900-тих, 1908-
1914 рр. Періодизація та аналітичне дослідження розвитку стилів fashion-індустрії 1970-тих, 
1980-тих, 1990-тих рр. Художньо-еклектичні ознаки новоутворених стилів у fashion-індустрії 
ХХІ ст. у контексті полістилізму та естетичної деканонізації. Ідентифікація і аналіз трендів за 
методикою ВНЗ Polimoda (Італія, Флоренція). Структурування та аналіз трендів за 
допомогою методики ВНЗ Istituto Europeodi Design (IED) (Мілан, Рим, Мадрид, Сан-Пауло, 
Париж). Визначення та аналіз мега-трендів у світовій fashion-індустрії за темпоральною 
методикою. Графічна інтерпретація домінуючих трендів за методикою ВНЗ Milano Fashion 
Istituto (MFI) (Італія, Мілан). «Подіумні» тренди від рангових груп Haut Couture і Pret-a-porter 
за методикою ВНЗ Mod’ArtInternational (Франція, Париж). 
 

Змістовий модуль 2. Брендінг fashion-бізнесу 
 

Тема №3. Теоретичні основи маркетинг fashion-бізнесу 
Аналіз основних бізнес-стратегій провідних країн світу з метою опанування їх у 

сучасному бізнесі. Сучасні теорії процесу fashion-трансформації у дизайну одягу. 
Сегментація ринку індустрії моди та передбачення перспективних напрямків розвитку модних 
трендів різних соціальних груп. Система маркетинг-міксу для одягу різних рангових груп. 
Перспективи розвитку інноваційних технологій на життєвий цикл дизайн-продукції. 

 
Тема №4. Дизайнерські бренди у fashion-бізнесі 
Класифікація дизайнерських брендів Fashion Concalding Group. Піраміда управління 

дизайнерськими брендами залежно від асортименту продукції та її рангової групи. 
 
Тема №5. Засоби маркетингових комунікацій у fashion-бізнесі 
Застосування основних комунікаційних інструментів у fashion-бізнесі. Перспективні 

механізми застосування ATL-fashion реклами для просування дизайнерських брендів на 
ринок індустрії моди. Перспективні механізми застосування ВTL-fashion реклами для  
просування дизайнерських брендів на ринок індустрії моди. 

 
Тема №6. Сучасні технології презентації дизайнерських брендів у fashion-бізнесі 
Основні складові візуального мерчендайзинга, як вагомого елементу комунікації 

бренду. Визначення формату роздрібного ритейлу на сучасному ринку індустрії моди. 
Асортиментна політика fashion-підприємства в залежності від формату роздрібного ритейлу. 
Аналіз сучасних досягнень в області інноваційних технологій та застосування їх при 
візуальній презентації колекцій одягу. 

 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

ус
ьо

го
 

у тому числі 
л пз лаб інд ср 

4 курс 8-й семестр 
Змістовий модуль 1. Аналітика світових трендів 

Тема №1. Визначення, класифікація, чинники та 
життєвий цикл трендів в індустрії моди  2    4 

Тема №2. Аналіз стильових змін у моді ХХ-ХХІ 
століття як система трендової ідентифікації 
сучасної fashion-індустрії 

  8   18 

Модульний контроль       

Змістовий модуль 2. Брендінг fashion-бізнесу 

Тема №3. Теоретичні основи маркетинг fashion-
бізнесу  2     



Тема №4. Дизайнерські бренди у fashion-бізнесі  2 2   8 

Тема №5. Засоби маркетингових комунікацій у 
fashion-бізнесі   6   10 

Тема №6. Сучасні технології презентації 
дизайнерських брендів у fashion-бізнесі   8   18 

Модульний контроль   2    

Усього за семестр:  6 26   58 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми Назва теми 

Кі
ль

кіс
ть

 
го

ди
н 

1 2 3 4 

1 2 

Аналіз стильових змін у моді ХХ-ХХІ століття як система 
трендової ідентифікації сучасної fashion-індустрії 

Практичне завдання №1. Образно-асоціативні характеристики 
панівних стилів модного одягу 1880-1890-тих, 1890-1900-тих, 1908-1914 
рр. з атрибуцією преференціальних художніх особливостей кожного 
стилю. 

2 

2 2 

Аналіз стильових змін у моді ХХ-ХХІ століття як система 
трендової ідентифікації сучасної fashion-індустрії 

Практичне завдання №2. Образно-асоціативні характеристики 
панівних стилів модного одягу1920-тих, 1930-тих, 1940-х рр. з атрибуцією 
преференціальних художніх особливостей кожного стилю. 

2 

3 2 
Аналіз стильових змін у моді ХХ-ХХІ століття як система 

трендової ідентифікації сучасної fashion-індустрії 
Практичне завдання №3. Образно-асоціативні характеристики 

панівних стилів модного одягу 1950-тих, 1960-тих рр. 
2 

4 2 

Аналіз стильових змін у моді ХХ-ХХІ століття як система 
трендової ідентифікації сучасної fashion-індустрії 

Практичне завдання №4. Образно-асоціативні характеристики 
панівних стилів модного одягу 1970-тих, 1980-тих, 1990-тих р.р. Ознаки 
новоутворених стилів у fashion-індустрії ХХІ ст. 

2 

 4 
Дизайнерські бренди у fashion-бізнесі 
Практичне завдання №5. Створити таблицю класифікації 

сучасних модних дизайнерських брендів. 
2 

5 5 
Засоби маркетингових комунікацій у fashion-бізнесі 
Практичне завдання №6. Провести маркетингове дослідження 

структури та сегментації модного ринку та розробити маркетинговий план 
для просування бренду на ринок. 

8 

8 6 
Сучасні технології презентації дизайнерських брендів у 

fashion-бізнесі 
Практичне завдання №7. Створити візуальну презентацію 

колекції одягу. 

8 

Усього: 26 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми Назва теми 

Кі
ль

кіс
т

ь 
го

ди
н 

1 2 3 4 



1 1 
Визначення, класифікація, чинники та життєвий цикл трендів в 

індустрії моди 
Самостійна робота №1. Дослідження та структура джерел 

інформації для ідентифікації fashion-трендів. 
4 

2 2 

Аналіз стильових змін у моді ХХ-ХХІ століття як система 
трендової ідентифікації сучасної fashion-індустрії  

Самостійна робота №2. Збір матеріалів за темою для аналізу 
стильових змін у моді ХХ-ХХІ століття як системи трендової ідентифікації 
сучасної fashion-індустрії. 

18 

3 4 
Дизайнерські бренди у fashion-бізнесі 
Самостійна робота №3. Збір та аналіз матеріалів за темою для 

створення таблиці класифікації сучасних модних дизайнерських брендів. 
8 

4 5 
Засоби маркетингових комунікацій у fashion-бізнесі 
Самостійна робота №4. Збір та аналіз матеріалів за темою для 

проведення маркетингового дослідження структури та сегментації модного 
ринку та розробки маркетингового плану для просування бренду на ринок. 

 

5 6 

Сучасні технології презентації дизайнерських брендів у 
fashion-бізнесі 

Самостійна робота №5. Збір та аналіз основних складових 
візуального мерчендайзінгу, як вагомого елементу комунікації бренду, для 
створення візуальної презентації колекції одягу. 

18 

Усього: 58 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Дизайн-проєктування 

одягу» застосовуються такі методи: 
1) поточний контроль практичних робіт: перегляд практичних робіт, їх 

обговорення, консультування); 
2) поточний контроль теоретичних знань: опитування; 
3) спілкування під час консультацій, коли можливо перевірити характер й рівень 

сприйняття матеріалу й швидко відкоректувати робочу програму; 
4) модульний контроль: підсумковий контроль теоретичних знань; 
5) семестровий контроль: залік (захист семестрового проекту). 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 
8 семестр 

Кількість балів 
ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
Лекції (6 балів) 2     2 2   
Практичні роботи (50 
б.) 

 №1 №2 №3 №4  №5 №6 №7 
 6 6 6 6 6 6 6 8 

Самостійна робота (19 
б.)  2 2 2 2 2 2 3 4 

Поточний модульний 
контроль (5 б.) 5 

Підсумковий контроль 
(залік)  20 балів 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 
За шкалою 

EКTС 
За шкалою 

академії 
За національною шкалою 
Екзамен Залік 

A 90–100 
(відмінно) 5 (відмінно) Зараховано 



B 82–89 
(дуже добре) 4 (добре) 

C 75–81 
(добре) 

D 64–74 
(задовільно)  3 (задовільно) 

E 60–63 
(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 
1. Охарактеризувати вплив історичних, соціокультурних, економічних та 

психологічних факторів на процес виникнення і становлення модних трендів. 
2. В чому суть компаративно-графічної інтерпретації динаміки розвитку тренду з 

виділенням лінії «дзеркальної підлоги» і «дзеркальної стелі» трендового розвитку? 
3. Охарактеризувати професійні задачі трендсеттерів (trendsetter), трендхантерів 

(trendhunter), трендвотчерів (trendwatcher) і тренд-скаутів (trendscout). 
4. Від чого залежить диференційований алгоритм побудови трендової піраміди у 

fashion-індустрії? 
5. Дати періодизацію зародження та розвитку модних стилів, базуючись на 

культурно-мистецьких маркерах історичної дійсності 1880-1890-тих, 1890-1900-тих, 1908-
1914 рр. 

6. Дати образно-асоціативні характеристики панівних стилів модного одягу 1920-тих, 
1930-тих, 1940-х рр. з атрибуцією преференціальних художніх особливостей кожного стилю. 

7. Охарактеризувати образно-асоціативні характеристики провідних стилів індустрії 
моди 1950-тих, 1960-тих рр.  

8. Дати періодизацію та аналітичне дослідження розвитку стилів fashion-індустрії 
1970-тих, 1980-тих, 1990-тих рр.  

9. Охарактеризувати художньо-еклектичні ознаки новоутворених стилів у fashion-
індустрії ХХІ ст. у контексті полістилізму та естетичної деканонізації.  

10. Як ідентифікуються і аналізуються тренди за методикою ВНЗ Polimoda (Італія, 
Флоренція)? 

11. Як структуруються та аналізуються тренди за допомогою методики ВНЗ Istituto 
Europeodi Design (IED) (Мілан, Рим, Мадрид, Сан-Пауло, Париж).  

12. Як визначаються та аналізуються мега-тренди у світовій fashion-індустрії за 
темпоральною методикою? 

13. В чому особливість графічної інтерпретації домінуючих трендів за методикою ВНЗ 
Milano Fashion Istituto (MFI) (Італія, Мілан). 

14. Як визначаються «подіумні» тренди від рангових груп Haut Couture і Pret-a-porter 
за методикою ВНЗ Mod’Art International (Франція, Париж)? 

15. Як провідні країни світу аналізують основні бізнес-стратегії для опанування їх у 
сучасному бізнесі? 

16. Опишіть сучасні теорії процесу fashion-трансформації у дизайну одягу. 
17. Як передбачати перспективні напрямки розвитку модних трендів різних 

соціальних груп в залежності від сегментації ринку індустрії моди. 
18. Як працює система маркетинг-міксу для одягу різних рангових груп? 
19. Як визначити перспективи розвитку інноваційних технологій на життєвий цикл 

дизайн-продукції? 
20. Класифікувати дизайнерські бренди Fashion Concalding Group. 
21. Як піраміда управління дизайнерськими брендами залежить від асортименту 

продукції та її рангової групи? 
22. Як застосовуються основні комунікаційні інструменти у fashion-бізнесі. 
23. Чи є перспективними механізми застосування ATL-fashion та ВTL-fashion реклами 



для просування дизайнерських брендів на ринок індустрії моди? 
24. Для чого визначають основні складові візуального мерчендайзинга, як вагомого 

елементу комунікації бренду. 
25. Як визначити формат роздрібного ритейлу на сучасному ринку індустрії моди.? Як 

асортиментна політика fashion-підприємства залежить від формату роздрібного ритейлу? 
26. Як сучасні досягнення в області інноваційних технологій застосовуються при 

візуальній презентації колекцій одягу? 
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