
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПРОГНОЗУВАННЯ МОДИ 

 

 

Освітньо-професійна програма: 

Автомобільний транспорт, 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 

Інформаційні системи та технології, Комп’ютерна інженерія, 

Дизайн, Менеджмент, Технології легкої промисловості 

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт, 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 

126 Інформаційні системи та технології, 123 Комп’ютерна інженерія, 

022 Дизайн, 073 Менеджмент, 182 Технології легкої промисловості 

Галузь знань: 27 Транспорт, 12 Інфораційні технології, 

14 Електрична інженерія, 02 Культура і мистецтво, 

07 Менеджмент,18 Виробництво та технології 

 
 

 

Рівень освіти Фахова передвища освіта 

Освітньо-професійний 

/освітній ступінь 

Фаховий молодший бакалавр 

Статус навчальної  

дисципліни 

Вибіркова (професійної або загальної підготовки) 

Обсяг дисципліни  

(кредити ЄКТС/ загальна 
кількість годин) 

4 кредити ЄКТС/ 120 годин 

Циклова комісія Випускова циклова комісія «Технології швейного виробництва» та 

«Дизайн» 

Мова викладання Українська 

Мета навчальної  

дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння здобувачами 

фахової передвищої освіти теоретичних засад та практичної методо-

логії короткострокових, середньострокових та довгострокових 

fashion-прогнозів для основних рангових груп індустрії моди. 



Предмет і завдання  

дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Прогнозування мо-

ди» є теорія циклічної динаміки моди, принципи прогнозування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Прогнозування мо-

ди» є: 

- засвоєння понятійно-категоріального апарату прогнозування моди;  

- визначення функцій моди;  
- аналіз атрибутивних та денотативних чинників структури моди; 

- опанування та застосування на практиці методів прогнозування мо-

ди; 

- засвоєння класифікації та методів розробки трендів; 

- побудова матриць колірного синтезу при довгостроковому прогно-

зуванні споживчих fashion-ринків та їх сегментів;  

- визначення проектного прогнозу у дизайні на основі Trend Books & 

Mood Boards;  

- застосування набутих знань у створенні інноваційного продукту та 

управлінні дизайном і комунікаціями моди.  

Форма підсумкового ко-

нтролю 

Залік / диференційований залік 

Зміст дисципліни Змістовий модуль 1. Теоретичні засади прогнозування моди у 

проєктній культурі. 

Тема 1. Процес прогнозування моди в ХХІ ст. 

Процес прогнозування моди в епоху глобалізації, постмодернізму та 

постпостмодернізму: понятійно-категоріальна трансформація. 

Nystrom's framework – технологія спостереження за «духом часу». 

Ключові терміни і концепції. Інструменти та особливості прогнозу-

вання в галузях індустрії моди.  

Тема 2. Огляд формальних та інтуїтивних методів прогнозування мо-

ди:  

Загальнонаукові, теоретичні, емпіричні, евристичні та інтуїтивні ме-

тоди прогнозування моди. Метод асоціативних апроксимацій текс-

тильних трендів; метод ретроспективних співставлень (історичний 

метод); метод поелементної інтерполяції та екстраполяції трендів; 

метод образно-регресійного моделювання; метод циклічної періоди-

зації розвитку елементів моди; контент – інтерв’ю респондентів мо-

ди; контент-аналіз професійної fashion-інформації (емпіричний ме-

тод); метод кореляційного аналізу аналогових рядів; «гонка за ліде-

ром» (аналітика авангардних ідей Hautе Couture і Pret-a-porter); ме-

тод образно-стильової ретрансляції (психологічний метод); метод 

соціокультурних моделей (соціокультурне прогнозування); брен-

динг-прогнозування (метод оберненого зв’язку).  

Тема 3. Роль психографії та геодемографії у дослідженні 

trendspotting-процесу. 

Визначення понять «трендовий фрактал» та «трендова фрактальна 

піраміда». Чинники змін у моді, їх відображення у фрактальній пі-

раміді. Структура та алгоритм побудови фрактальної трендової пі-

раміди. Впровадження та поширення інновацій; характеристика та 

класифікація інновацій. Процес адаптації споживача. Споживча сег-

ментація, вікові когорти та сегменти способу життя. Інструменти 

прогнозування: візуалізація процесу поширення модних інновацій; 

візуалізація цільових ринків. 

Тема 4. Аналітика світових теорій виникнення, легітимізації та 

розповсюдження модних змін. 

Формування та трансформація «модних стандартів». Структура, 

цінності та механізми моди: атрибутивні («внутрішні») та денотати-

вні («зовнішні»). Виникнення, легітимізація та розповсюдження 

змін у моді. Теоретичні основи виникнення модних змін: усталені та 

дискусійні концепти. Вертикальна низхідна теорія модних змін 



(Trickle-down theory), горизонтальна (Trickle-across theory), вертика-

льна висхідна (Trickle-up theory), історико-хронологічна теорія, ав-

тократична теорія, мотиваційна теорія, теорія ідеологічної причин-

ності, еволюційна теорія, багатофакторна теорія, теорія послідовно 

спрямованих модних змін.  

Тема 5. Циклічність, інтерполяція та екстраполяція у прогно-

зування моди. 

Рівні прогнозування моди: дискретний рівень, рівень об’єктивних 

узагальнень, рівень системних теоретичних моделей. Їх значення 

при оцінках достовірності прогнозування. Поетапне прогнозування 

при дослідженні/проектуванні форми костюма (матеріальний рівень, 

рівень прибавок на свободу прилягання, структурний (комплексний) 

рівень, рівень пластики фігури). Явище циклічності у моді. Систем-

ний аналіз на прикладі форми костюма ХХ ст. Визначення законо-

мірностей розвитку базової форми жіночого костюма ХХ–ХХІ ст. 

Феномен довгих хвиль і циклів моди; поняття «життєвий цикл мо-

дних змін». Вплив соціокультурних процесів на динаміку модних 

хвиль. 
Змістовий модуль 2. Процес прогнозування моди: ключові 

концепції, методи, алгоритм. 

Тема 6. Методи прогнозування кольору в індустрії моди. 

Символіка і семіотичні значення кольорів в різних культурах. 

Зв’язок «колірних циклів» і культурно-політичних змін у соціумі. 

Прогнозування кольору крізь призму товарних категорій. Джерела 

для розроблення колірних палітр та визначення колірних домінант. 

Промислова система прогнозуваня кольору. Метод синтезу колірних 

співставлень. Алгоритм роботи Pantone Color Institute: критичний 

аналіз. Методи прогнозування кольору від компаній Pantone, 

Graham & Brown, Dulux, Pattern Curator, Hook Agency, WGSN, 

Lenzing Color  та ін.  

Тема 7. Реформування світової системи моди у 2017-2018 рр.: 

реструктуризація та виникнення нових рангових груп. 

Мода як система: ретроспектива концепцій (Роберт Мертон, Ролан 

Барт, Талкотт Парсонс, Герберт Блумер, Рене Кеніг, Мері Хіггінс, 

Елісон Лурі, Франсуа Буше). Поняття багатошарового «fashion-

комплексу»: соціокультурне середовище-людина-

одяг/костюм/імідж-мода. Структурні та комунікативні чинники (ку-

льтурно-етичні, соціально-психологічні, регіонально-етнічні та ін-

ші). Функції моди: інноваційна, регулятивна, психологічна, прести-

жно-знакова, комунікативна, економічна, естетична. Синдикат Ви-

сокої моди (Chambre syndicale de la haute couture parisienne): історія, 

динаміка розвитку, статут, діяльність, вплив на формування модних 

змін, реструктуризація у ХХІ ст. Вплив моди haute couture та prêt-à-

porter на формування fashion-тенденцій.  

Тема 8. Вплив релігії (католицтво, православ’я, мусульманст-

во), її ідеології та символіки на прогнозування моди. 

Прогностично-просвітницька діяльність Gala Institute of Costume 

(США) та щорічної виставки Met Gala в Метрополітен-музеї мис-

тецтв Нью-Йорку. Семантосфера і символіка католицизму, право-

слав’я та мусульманства в дизайні одягу кінця ХХ – ХХІ ст. Розви-

ток моди в мусульманських країнах. Соціокультурний резонанс на 

виставку «Небесні тіла: мода і католицизм» (Met Gala & Метрополі-

тен-музей, 2018 ).  

Тема 9. Мегатренд ХХІ століття «Барокова еклектика»: роль 

України в світовому трендоутворенні. 

Передумови та чинники формування мегатренду ХХІ століття 

«Барокова еклектика». Вплив мистецтва бароко на формування тре-



ндів ХХ-ХХІ ст. Варіативні і загальні риси стилю бароко, прита-

манні європейській культурі і європейському мистецтву XVII-XVIII 

ст., - посилення релігійної тематики, збільшення ролі держави, світ-

ськості, підвищена емоційність, театральність, надмірне перебіль-

шення всього, мальовничість, декоративність, велике значення ірра-

ціональних ефектів та елементів, переконлива контрастність та емо-

ційність образів; динамізм та імпульсивність. Тяжіння барокового 

мистецтва до цілісних систем та об’єднуючих форм. Українське 

«козацьке» Бароко як передвісник нового світового трендоутво-

рення. Культурно-просвітницька політика гетьмана Мазепи. «Мазе-

пинське бароко» як квінтесенція розвитку стилю в Україні. 

Змістовий модуль 3. Індикатори культури та інформаційне 

майбутнє: прогностичні моделі. 

Тема 10. Теоретико-методологічні засади прогнозування моди. 

Теоретичні засади прогнозування моди від найвпливовішого тре-

ндсеттера Лі Еделькорт (Lidewij Edelkoort, Голландія): маніфест 

Anti-Fashion (2016), діяльність Trend Union, структура прогнозу. Те-

хногенність та національна ідетичність: скандинавський і японський 

дизайн. Вплив української етнокультури на світову моду; вектор на 

збереження національної ідентичності. Роль сучасного мистецтва у 

трендоутворенні: особливий вплив на сучасну моду творчості худо-

жника перформансу Марини Абрамович. Естетичні домінанти май-

бутнього – стиль «шейкер» та американський модернізм. Моральні 

принципи шейкеризму: рівність серед людей, простота і невибагли-

вість життя, чесність, працьовитість, пацифізм. 

Тема 11. Довгострокове прогнозування. 

Процес довгострокового прогнозування. Структура і призначення 

довгострокових прогнозів. Культурно-мистецькі маркери сучаснос-

ті: варіативні та інваріантні прояви. Методи реконструкції та теоре-

тичного моделювання культурних цінностей, норм та ідеалів у кон-

тексті трендового формування розвитку суспільства. Ціннісна оріє-

нтація культури як основа для виникнення та видозміни модних 

трендів.  

Аналіз та визначення трендоутворюючих індикаторів культури, 

сучасного мистецтва та iconoculture (просторові мистецтва, музична 

культура, театральне мистецтво, кіномистецтво, літературне мисте-

цтво).  

ЕКО-дизайн, вторинна переробка та розумне споживання – довго-

строковий прогноз розвитку індустрії моди.  

Тема 12. Методологія розробки, структура, види і призначення 

Trend Books & Mood Boards. 

 Візуальна і вербальна структура Trend Books & Mood Boards. Ви-

моги до оформлення та інформаційної складової Trend Books & 

Mood Boards залежно від його призначення (архітектура, дизайн, 

соціальне середовище тощо). Сучасна вимога до Trend Books & 

Mood Boards – спрямованість на тактильні відчуття (натурні зразки 

текстилю, шкіри, хутра, оздоблювальних матеріалів, фурнітури то-

що). Аналіз та урахування виявлених та неусвідомлених потреб су-

спільства. Особистісна складова Trend Books & Mood Boards (власні 

уподобання, думки, менталітет, реакція трендсеттера) як фактор ри-

зику актуалізації прогнозу. Колірний довідник Pantone «Fashion, 

Home + Interiors Color Guide» (2300 кольорів).  

Змістовий модуль 4. Експлікація та універсалізм методології 

прогнозування моди в сучасному дизайні. 

Тема 13. Закономірності формування тенденцій моди в постк-

ризові періоди світового економічного розвитку. 

Вплив світових криз на трендоутворення (зміни в стилістиці кос-



тюма, формі, іміджі, життєвих пріоритетах і способі життя) та пере-

орієнтацію fasion-ринку. Компаративний аналіз модних змін після 

першої (Велика депресія, Great Depression, 1929-1939 рр.) і другої 

(2008-2013 рр.) світових економічних криз.  

Тема 14. Полістилізм та текстильні інновації як рушійна сила 

прогнозування моди 

Дефініції: стиль (у мистецтві/дизайні, у моді), стильовий напрямок, 

стильова течія, стилістика, макростиль, мікростиль, неостиль та ін. 

Стильові зміни базової форми та мобільних елементів формоутво-

рення костюма Х–ХІХ ст.: романська мода, готична мода, ренесанс, 

реформація, маньєризм/ іспанська мода, бароко, рококо, ампір, рес-

таврація, бідермайер та романтизм, дендізм, друге рококо, епоха 

турнюра, модерн (ар-нуво, ліберті, неоготика, неоруський стиль). Хроно-

логічні нашарування в історії стилів різних країн. 
Текстиль як основна складова моди. «Випереджаючі» текстильні 

тренди – основа для розроблення fashion-прогнозів. 

Тема 15. Брендинг-прогнозування моди: методи оберненого 

зв’язку. 

Маркетингові методи прогнозування моди. Методика VALS/SRI 

International (дослідження критеріїв способу життя fashion-

споживачів на основі міжнародної сертифікованої методики VALS 

(value and lifestyle – цінності й типи стилю життя) та SRI 

International (Simmons Market Research Bureau, Mediamark Research 

International Inc.). Принципи та критерії сегментації fashion-ринку 

(товарного та споживчого). Сегментація споживачів fashion-ринку 

за демографічними, соціально-економічними та психографічними 

ознаками. Референтні групи fashion-ринку; їх вплив на споживацьку 

сегментацію. Прогнозування асортиментних ліній модного одягу 

для монобрендових та мультибрендових бутиків в країнах Західної 

Європи, США, Китаї, Японії, Україні. 

Тема 16. Прогнозування моди в Україні. 

Історія розвитку української індустрії моди, перспективи, вплив на 

світове трендоутворення. Особливості української моди очима за-

хідноєвропейських та американських байєрів, аналітиків, критиків 

та прогнозистів моди: жіноча домінанта художніх образів, неоетніч-

ний колорит, відбиток синтезованого впливу східної та західної ку-

льтур, невикористаний культурно-художній пласт національного 

декоративно-прикладного мистецтва. Місце та розвиток прогнозу-

вання моди в Україні. Аналіз творчості та міжнародні досягнення 

відомих українських дизайнерів. Українські тижні моди (Ukrainian 

Fashion Week). 
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Оцінка «відмінно» виставляється, якщо здобувач освіти у повному 

обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргуме-

нтовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоре-
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обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науко-

вою термінологією, розв’язує задачі стандартним або оригінальним 

способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, 

здійснює аналіз та робить висновки. 

 

Оцінка «добре» виставляється, якщо здобувач освіти достатньо по-

вно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних за-

вдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 
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гією, але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої гли-

бини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні не-
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навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

Політика курсу Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у вста-

новлений термін. 

Якщо здобувач освіти відсутній з поважної причини, він/вона пре-

зентує виконані завдання під час консультації викладача. 

Під час роботи над індивідуальними завданнями та проектами не 

допустимо порушення академічної доброчесності. 
  


