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ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ БАЗОВИХ ПІДХОДІВ ДО ДИЗАЙНУ 

КОСТЮМА ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ АТРАКЦІЇ 

ТА ІМІДЖУ РЕГІОНУ 

  

Мета. Метою дослідження є систематизація теоретичного матеріалу й визначення 

базових підходів до дизайн-проектування костюма як засобу підвищення атрактивності 

рекреаційно-туристичних заходів та формування туристичного іміджу регіону. 

Методологія. Методологія дослідження ґрунтується на критичному аналізі публікацій з 

обраної тематики, узагальнені та систематизації зібраного фактологічного матеріалу, на 

застосуванні методики проведення соціологічного опитування та статистичній обробці зібраних 

відповідей респондентів.  

Результати. В результаті проведеного дослідження дизайну костюма в контексті процесу 

розвитку рекреаційно-туристичних заходів побудовано схему структурно-логічної послідовності 

залучення в них різних напрямків художнього проектування костюма, яка складається з основних 3-

4 етапів. На кожному етапі аргументовано принципові механізми використання костюму для 

досягнення задач та підвищення якості рекреаційно-туристичного заходу. В цілому, в 

проектуванні костюма як засобу формування туристичної атракції та іміджу регіону виділено 

наступні напрямки, а саме: дизайн костюма для фото- та відеореклами, дизайн костюма для 

промоакцій, дизайн костюма населення регіону з позицій створення його туристичного іміджу, 

дизайн костюма представників сфери обслуговування, дизайн костюма спеціального призначення 

для активних видів відпочинку, а також дизайн костюма учасників культурно-пізнавальних та 

розважальних заходів.  

Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше виявлено особливості 

базових підходів до дизайну костюма як до засобу формування туристичної атракції та іміджу 

регіону. 

Практична значущість. Отримані результати зумовлюють можливості більш глибокого 

осмислення ролі костюма в сучасній рекреаційно-туристичній діяльності, а також можуть бути 

використані при підготовці фахівців з дизайну при викладанні пов’язаних з проектуванням 

костюму дисциплін та в практичній діяльності дизайнерів, художників з костюму, менеджерів з 

туризму тощо. 

Ключові слова: дизайн костюма, рекреація, туризм, атракція, сприйняття костюму, 

художнє проектування одягу. 

 

Вступ. Сьогодні, як і тисячі років до 

цього, костюм є невід’ємним атрибутом 

існування людини. Він захищає та формує 

індивідуальний образ, проникає та 

супроводжує людину у всіх життєвих 

ситуаціях, розповідає про неї суспільству і 

вступає з нею в діалог, дозволяє зчитувати 

пряму та закодовану в символи інформацію 

з інших людей. Тому цілком обґрунтовано 

завдяки своїй багатофункціональності та 

всеохоплюваності костюм активно 

використовується та всебічно досліджується 

в аспекті різних технології та сфер 

діяльності як потужний інструмент 

комунікації. Проте, в сфері туризму та 

рекреації, що активно розвивається 

сьогодні, костюм та його корисні 

властивості залишаються не достатньо 

вивченими. Хоча, особливості розвитку 

сучасного суспільства ставлять зазначену 

галузь в пріоритет серед інших та 

позиціонують її як глобальний світовий 

феномен, що чинить всебічний вплив на 

особистісне зростання мільйонів громадян 
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в Україні та світі. Зокрема, цей напрямок 

сприяє відновленню фізичних та духовних 

сил відпочиваючого, стимулює збагачення 

його особистої культури через знайомство 

з новими містами, людьми, їх історією та 

звичаями, досягненнями в мистецтві, 

архітектурі, театральному житті, літературі, 

музиці тощо. Крім того, туризм та рекреація 

каталізують економічне зростання держав 

та окремих туристичних регіонів, 

впливають на формування їх політичного 

авторитету, виступають активними 

засобами охорони природи та культурної 

спадщини [9]. 

Відповідно, в контексті вище 

зазначеного, всебічне дослідження, 

теоретичне осмислення та практичне 

застосування інформації щодо принципів та 

підходів дизайн-проектування костюму для 

рекреаційно-туристичної галузі, виявлення 

його ролі в процесах досягнення атракції та 

в формуванні туристичного іміджу регіону є 

задачею актуальною. Вирішення якої 

дозволить підвищити якість рекреаційно-

туристичних заходів, а також сприятиме 

збереженню, популяризації та ідентифікації 

соціокультурних та природніх особливостей 

територій в умовах стихійної культурної 

глобалізації світу. 

Аналіз попередніх досліджень. В 

сучасній науковій літературі приділяється 

напрочуд мало уваги дизайну костюма в 

контексті його ролі в туризмі та рекреації, а 

також в формуванні іміджу територій. Хоча 

загально про місце та роль дизайну у 

формуванні іміджу території та створення її 

бренду говорять багато вчених, зокрема О. 

Є. Гарбера [3], П.А. Путінцев [14], І.С. 

Важеніна [1] та інші, проте акцентуючи 

здебільшого увагу на графічному та 

мультемедійному його напрямку. Також, 

наприклад, О.Ю. Трач, О.І. Карий [16] 

вважають, що основними факторами 

створення іміджу території є візуальні 

символи (під цим автори наводять 

приклади відомих архітектурних споруд) та 

персонажі (історичні, легендарні персонажі, 

герої літератури та кіно), і тут необхідно 

зазначити, що відтворення образів останніх 

не можливо без участі костюма, однак про 

нього дослідники не згадують. 

Загалом, з точки зору значення 

костюму у формуванні іміджу доцільно 

згадати наукові розробки таких вчених як з 

Р.Д. Михайлова, О.В. Костюченко та 

Федорова Є. В. [12, 13]; О.М. Лагода та 

К.М. Стеценко [10]; А.М. Упіне [17]; М.Д. 

Терещенко [15]; Н.А. Коробцева, 

А.В. Романова та Е.С. Шимохіна [8,19]; 

Н.А. Громова [4] та інших, проте вони 

здебільшого торкаються лише іміджу 

особистості або організації в контексті 

стилістичних особливостей сучасного одягу 

або певного «дресс-коду» компанії. Костюм 

як засіб формування іміджу території 

розглядають О.М. Данилова та Т.О. Зайцева 

[6], які вказують, що за рахунок 

композиційних засобів костюма 

моделюється її візуальний символ, що 

наділений атрактивністю, знаковою 

інформативністю, художньою виразністю та 

наводять приклади застосування 

неофіційних візуальних кодів території в 

процес проектування молодіжного 

повсякденного трикотажного одягу. 

Щодо дизайну костюма в контексті 

туризму, то в деяких моментах його 

торкаються наступні вчені, наприклад, A. 

Sarobol [25], Li Ma [24], Ya Nan He та Lin 

Zhang [23] розглядають традиційний 

костюм окремих регіонів при дослідженні 

етнокультурних рекреаційно-туристичних 

заходів; В.І. Мозолевський [11], Ю.А. 

Воропаєва, М.А. Богачева [2] – згадують про 

нього під час дослідження освітніх та 

пізнавальних функцій тетаралізованих 

екскурсій; Р.Ф.Каюмова та Т.Д. Пічужкіна [7] 

– вивчають костюм спеціального 

призначення для активного відпочинку, 

який в широкому сенсі називають 

костюмом для туризму; J. Craik [22], 

H. Calderón García, M. Gonzalez-Gallarza, 
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T. Fayos-Gardó, P.O' Sullivanм [21], Ol. Bada 

[20] – досліджують вплив та взаємозв’язок 

модної індустрії та туризму.  

Однак, проведений аналіз останніх 

досліджень та публікацій показав, що на 

сьогодні комплексних та загально 

систематизованих наукових робіт, в яких 

вичерпно та обґрунтовано визначається 

роль костюму в рекреаційно-туристичній 

діяльності і формуванні туристичного 

іміджу регіону, немає, а також відсутні 

рекомендації щодо принципів та підходів 

до дизайн-проектування костюму в даному 

аспекті. 

Постановка завдання. Метою 

дослідження є систематизація теоретичного 

матеріалу й визначення базових підходів до 

дизайн-проектування костюма як засобу 

підвищення атрактивності рекреаційно-

туристичних заходів та формування 

туристичного іміджу регіону. 

Результати дослідження. Рекреація 

та туризм сьогодні є багатогалузевими 

сферами, які включають значну кількість 

напрямків діяльності, що надають 

різноманітні послуги та по-різному 

взаємодіють з відпочиваючим. Відповідно і 

костюм для рекреаційно-туристичної сфери 

також має задовольнити вимоги кожного з 

її напрямків діяльності та допомогти в 

досягненні головної мети відпочинку – 

атракції. Тому, для більш ґрунтовного 

теоретичного осмислення базових 

концептуальних засад й принципів дизайну 

костюма як засобу формування атракції та 

іміджу регіону в туризмі, доцільно 

розглянути структурно-логічну 

послідовність становлення та розвитку 

рекреаційно-туристичних заходів. 

Принципові особливості кожного з етапів 

мають виявити механізми залучення 

костюму в процеси комунікації з туристом, 

а відповідно окреслити й характерні вимоги 

та підходи до його дизайн-проектування в 

контексті рекреаційно-туристичної сфери. 

В цілому, на основі проведеного 

аналізу літературних джерел з різних 

аспектів вивчення рекреаційно-туристичної 

галузі можна сказати, що костюм в процесі 

організації та просування туристичного 

продукту може буте залучений на всіх 

основних етапах, принципові відмінності та 

взаємозв’язки яких з різними напрямами 

дизайн-проектування костюма наочно 

показані в схемі на рисунку 1. Кожен з цих 

етапів вирішує різні задачі, які 

обумовлюють специфіку факторів дії 

організаторів, продавців та виконавців 

туристичних послуг на комунікацію з 

відпочиваючим, а відповідно і на способи 

залучення костюму в неї. 

Отже, всі принципові аспекти дизайну 

костюма як складового елементу 

досягнення туристичної атракції та 

формування туристичного іміджу регіону 

доцільно закладати на першому етапі 

(рис.1), коли відбувається розробка нового 

туристичного продукту та планування 

маркетингової стратегії, формується його 

концепція на основі аналізу особливостей й 

переваг природніх та соціокультурних 

ресурсів регіону. Саме закладання в процесі 

художнього проектування костюма 

індивідуальних особливостей території стає 

ключовою засадою в його прикладному 

дизайні для рекреаційно-туристичної 

сфери, оскільки тільки таким чином 

можливо досягнути необхідної тотожності 

відображення візуальних кодів регіону в 

костюмі, а відповідно і донесення 

запланованого повідомлення до споживача 

туристичного продукту. Слід зазначити, в 

подальшому розвитку вже існуючих 

рекреаційно-туристичних заходів перший 

етап структурно-логічної схеми, що 

представлено до розгляду, може бути 

відсутній.  
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Рис. 1. Дизайн костюма в контексті послідовності процесу розвитку  

рекреаційно-туристичних заходів  

 

На другому етапі костюм бере участь 

в процесі впровадження туристичного 

продукту та має допомогти в формуванні 

інтересу до рекреаційно-туристичної 

атракції та мотивації на відвідування. 

О. Грошова та Д. Атаманюк вважають його 

початковою стадією життєвого циклу 

туристичного продукту, на якій потрібно 

прикладати особливих зусиль для 

ознайомлення відпочиваючого з новим 

продуктом [5]. Зазначені автори виділяють 

такі основні засоби просування 

туристичного продукту на ринку, а саме: 

реклама в засобах масової інформації; 

прямий маркетинг; стимулювання 

продажів; зв'язки із громадськістю тощо. 

Тобто вказаний етап ґрунтується на 

рекламних технологіях та формуванні 
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різними засобами позитивного іміджу 

туристичного регіону чи заходу. В цьому 

контексті доцільно виділити костюм, що 

приймає участь у фото та відео рекламі, 

костюм для промоакцій та костюм 

населення регіону, через який 

транслюються особливості побуду, 

менталітет, культурні відмінності та 

економічний рівень достатку мешканців 

заданої території.  

Наступний етап структурно-логічної 

послідовності становлення та розвитку 

туристичних продуктів включає 

формування позитивних вражень про 

подорож та рекреацію. Це безпосереднє 

досягнення атракції та мети відпочинку. І 

тут ключовими факторами виступає якість 

роботи сфери обслуговування та якість й 

атрактивність рекреаційно-туристичних 

заходів. А відповідно в контексті 

досліджуваної теми представляє інтерес 

дизайн костюму (форменого одягу) для 

працівників сфери обслуговування, а також 

костюм екскурсоводів/ гідів/ акторів-

аніматорів та інших учасників культурно-

пізнавальних та розважальних заходів. 

Також на цьому етапі для окремих видів 

рекреаційно-туристичних заходів 

(гірськолижний, водний, велосипедний, 

кінний, пішохідний та окремі види 

пригодницького туризму) значну роль на 

формування позитивних вражень та емоцій 

від туру відіграє дизайн костюму 

спеціального призначення для активного 

відпочинку. 

Останнім завершальним етапом 

просування туристичного продукту є 

передача інформації про результати 

подорожі чи рекреації знайомим, родичам, 

друзям та широкому колу підпісчиків в 

соцмережах. Він замикає процес пізнання 

та споживання рекреаційно-туристичного 

продукту та, в свою чергу, також виступає 

засобом стихійного формування інтересу 

до нього й мотивує на відвідування. В 

зазначеному аспекті костюм учасників 

рекреаційно-туристичних заходів має 

створювати видовищні художні образи, які 

викликають бажання сфотографуватися з 

ними. В переважній більшості саме 

фотофіксація факту відпочинку та її стихійне 

розповсюдження в соцмережах сьогодні 

стає вирішальною в оцінці атрактивності 

заходу, його емоційної цінності для 

широкої аудиторії потенційних рекреантів.  

Таким чином, очевидно, що костюм 

як засіб досягнення та підвищення 

атрактивності рекреаційно-туристичних 

заходів та позитивного туристичного іміджу 

регіону є доволі різноплановим за 

підходами до його художнього 

проектування й потребує більш ретельного 

дослідження за кожним напрямком. Проте, 

ключовим етапом рекреаційно-туристичній 

діяльності з зазначеної точки зору є той, де 

відбувається безпосереднє споживання 

туристичного продукту (3 етап в 

запропонованій структурно-логічній схемі). 

І тут є два принципових напрямки щодо 

першочергових задач відпочинку, які 

накладають характерні вимоги та формують 

першочергові задачі художнього 

проектування костюма. А саме: в одному 

випадку рекреаційні заходи направлені в 

переважній більшості на відновлення та 

розвиток фізичних сил людини (лікувальна, 

оздоровча та спортивна рекреаційна 

діяльність), в іншому – інтелектуально-

емоційних або духовних сил (культурно-

пізнавальна та розважальна діяльність). 

Відповідно костюм також в одному випадку 

має в першу чергу забезпечити 

фізіологічний комфорт відпочиваючому, в 

іншому – провокувати емоційний відгук, 

бути змістовно-образним, наповненим 

інформацією для зчитування.  

Для виявлення найбільш пріоритетних 

напрямків в рекреаційно-туристичній 

діяльності с позицій дизайн-проектування 

костюма та використання його як засобу 

підвищення атракції було проведено 

теоретичне дослідження, за результатами 
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якого можна сказати, що більшість 

дослідників наголошують на тому, що 

сучасна людина віддає перевагу культурно-

пізнавальному та розважальному 

відпочинку. Такий висновок підтвердився й 

підсумками проведеного автором 

опитування, в якому прийняло участь 79 

респондентів різного віку та статі (рис. 2).  

 
Рис. 2. Розподіл відповідей респондентів на питання щодо 

виду туризму та рекреації, якому вони віддають перевагу 

. 

 
 

Рис. 3. Умовна відповідність між періодами вільного часу і 

вибором рекреаційних просторів (розроблено автором на основі [14]) 
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Для такого виду рекреаційно-

туристичної діяльності характерне 

налаштування та орієнтація 

відпочиваючого на активне сприйняття 

інформації, комунікацію з оточуючим 

соціокультурним простором та підвищене 

інтелектуально-емоційне навантаження. 

Відповідно в цьому випадку костюм також 

має задовольняти зазначені очікування 

рекреанта. 

В свою чергу, якщо розглянути 

умовну відповідність між періодами 

вільного часу і вибором рекреаційних 

просторів (зміст якої запропонований 

Фоменко Н.В. [18] та доопрацьований 

автором), то можна також побачити, що в 

основному більшість вільного часу сучасна 

міська людина витрачає в культурно-

пізнавальній та розважальній сфері – це 

щоденний відпочинок в рамках рідного 

міста, частина щотижневого відпочинку на 

приміських організованих базах, тури 

вихідного дня в близько прилеглі культурні 

осередки, а також щорічний відпочинок, 

що включає подорожі до інших міст та 

відвідування віддалених культурних 

пам’яток (рис. 3) 

Відпочинок в рамках рідного міста 

включає відвідування у вільний від роботи 

час закладів розважального та культурно-

пізнавального комплексу: дискоклуби, 

більярд-клуби, боулінг-клуби, кінотеатри, 

театри, дегустаційні зали та інші заклади 

харчування, музеї, бібліотеки, пам’ятки 

історії та культури тощо. Схожі заклади 

відвідують і при подорожах до інших міст, 

однак з переміщенням уваги в бік 

культурно-пізнавальних напрямків 

відпочинку. Таким чином, можна зробити 

висновок, що в процесі дослідження 

костюма для рекреаційно-туристичної 

сфери як засобу підвищення атракції 

доцільно робити акцент в першу чергу на 

розгляді костюма для задіяних в культурно-

пізнавальних та розважальних заходах, які 

переважну більшість сукупного вільного 

часу відвідують відпочиваючі. 

Висновки. В результаті проведеного 

теоретичного дослідження окреслені базові 

принципи використання костюму в 

рекреаційно-туристичній діяльності, які 

підпорядковані задачам основних етапів 

процесу організації та просування заходів в 

зазначеній сфері. А саме, можна виділити 

наступні, перспективні з вказаної точки 

зору, напрямки художнього проектування 

костюма: дизайн костюма для фото- та 

відеореклами, дизайн костюма для 

промоакцій, дизайн костюма населення 

регіону з позицій створення іміджу 

туристичної дестинації, дизайн костюма 

представників сфери обслуговування, 

дизайн костюма спеціального призначення 

для активних видів відпочинку, а також 

дизайн костюма учасників культурно-

пізнавальних та розважальних заходів. 

Найбільш затребуваним напрямом 

організації дозвілля, як на думку багатьох 

науковців, так і за результатами 

проведеного анкетування, є культурно-

пізнавальна та розважальна діяльність. 

Відповідно, костюм для рекреаційно-

туристичної діяльності теж має 

орієнтуватися на такі запити 

відпочиваючих, провокувати емоційний 

відгук, стійкі позитивні враження, тобто 

володіти атрактивністю. В контексті вище 

зазначеного на перший план виходить 

костюм для учасників різних культурно-

пізнавальних та розважальних заходів, що і 

формує перспективи подальших 

досліджень в межах визначеного об’єкту. 
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THEORETICAL UNDERSTANDING OF THE 

BASIC APPROACHES TO COSTUME DESIGN 

AS A MEANS OF FORMING A TOURIST 

ATTRACTION AND THE IMAGE OF THE 

REGION 

ARTEMENKO M. P. 

Kherson National Technical University 

Purpose. The aim of the research is to 

systematize the theoretical material and 

determine the basic approaches to costume 

design as a means of increasing the 

attractiveness of recreational and tourist 

activities and forming the tourist image of the 

region. 

Methodology. The research methodology is 

based on a critical analysis of publications on 

the selected topic, the generalization and 

systematization of the collected factual 

material, the application of the method of 

conducting a sociological survey and statistical 

processing of the collected answers of 

respondents. 

Results. As a result of the research of costume 

design in the context of the development of 

recreational and tourist activities, their 

structural and logical sequence was built, 

which consists of the main 3-4 stages. At each 

stage, the fundamental mechanisms of using 

the costume to achieve their objectives and 

improve the quality of the costume are 

substantiated. In general, in the design of the 

costume as a means of creating a tourist 

attraction and the image of the region, the 

following areas have been identified, namely: 

costume design for photo and video 

advertising, costume design for promotions, 

costume design of residents of a given 

territory in the context of creating its image, 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ БАЗОВЫХ 

ПОДХОДОВ К ДИЗАЙНУ КОСТЮМА КАК 

СРЕДСТВУ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

АТТРАКЦИИ И ИМИДЖА РЕГИОНА 

АРТЕМЕНКО М.П. 

Херсонский национальный технический 

университет 

Цель. Целью исследования является 

систематизация теоретического материала и 

определения базовых подходов к дизайн-

проектированию костюма как средства повышения 

аттрактивности рекреационно-туристических 

мероприятий и формирования туристического 

имиджа региона. 

Методология. Методология исследования основана 

на критическом анализе публикаций по выбранной 

тематике, обобщении и систематизации собранного 

фактологического материала, на применении 

методики проведения социологического опроса и 

статистической обработке собранных ответов 

респондентов. 

Результаты. В результате проведенного 

исследования дизайна костюма в контексте 

процесса развития рекреационно-туристических 

мероприятий построена схема структурно-

логической последовательности привлечения в них 

разных направлений художественного 

проектирования костюма, которая состоит из 

основных 3-4 этапов. На каждом этапе 

аргументированы принципиальные механизмы 

использования костюма для достижения их задач и 

повышение качества. В целом, в проектировании 

костюма как средства формирование туристической 

аттракции и имиджа региона выделены следующие 

направления, а именно: дизайн костюма для фото- и 

видеорекламы, дизайн костюма для промоакций, 

дизайн костюма населения региона с позиций 

создания его туристического имиджа, дизайн 
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costume design representatives of the service 

sector , design of a costume for special 

purposes for outdoor activities, as well as 

costume design for participants in cultural, 

educational and entertainment events. 

Scientific novelty. The scientific novelty of the 

work lies in the fact that for the first time the 

peculiarities of basic approaches to costume 

design as a means of forming the tourist 

attraction and image of the region have been 

revealed. 

Practical significance. The obtained results 

determine the possibility of a deeper 

understanding of the role of costume in 

modern recreational and tourist activities, and 

can also be used in the training of designers in 

teaching disciplines related to costume design 

and in the practical activities of designers, 

costume designers, managers of tourism, etc. 

Keywords: costume design, recreation, tourism, 

attraction, costume perception, artistic design of 

clothing. 

костюма представителей сфера обслуживания, 

дизайн костюма специального назначения для 

активных видов отдыха, а также дизайн костюма 

участников культурно-познавательных и 

развлекательных мероприятий. 

Научная новизна. Научная новизна работы 

заключается в том, что впервые выявлены 

особенности базовых подходов к дизайну костюма 

как к средству формирования туристической 

аттракции и имиджа региона. 

Практическая значимость. Полученные 

результаты обусловливают возможности более 

глубокого осмысления роли костюма в 

современной рекреационно-туристической 

деятельности, а также могут быть использованы при 

подготовке специалистов по дизайну при 

преподавании связанных с проектированием 

костюма дисциплин и в практической деятельности 

дизайнеров, художников по костюму, менеджеров 

по туризму и т.п. 

Ключевые слова: дизайн костюма, рекреация, 

туризм, аттракция, восприятий костюма, 

художественное проектирование одежды. 
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