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Сьогодення весь час готує нам нові виклики, нові правила, нові 

технології. І це стосується як повсякденного життя, так і спеціальних сфер – 

політики, економіки, мистецтва. Тому особливо важливим є фіксація тих 

фактів, що змінюються в швидкоплинні сьогодення. Саме таку роботу на тему 

розвитку художнього процесу на окремо вибраному українському ювелірному 

підприємстві пропонує нам до захисту Сергій Васильович Луць.  Тому захист 

сьогоднішньої дисертації є актуальним для українського мистецтвознавства.  

Як науковий дослідник та викладач відділу декоративно-прикладного 

мистецтва Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв Сергій 

Васильович мав можливість багато років досліджувати дану тему та збирати 

науковий матеріал, ще починаючи зі студентських часів, коли він навчався у 

Вижницькому училищі прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка на відділі 

художньої обробки металу (сьогодні це Вижницький коледж прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка). В об’ємній роботі (178 сторінок основного 

тексту) чітко відчувається вільне володіння матеріалом, обізнаність з темою та 

стеження за нею протягом тривалого часу.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у використанні для 

дослідження ювелірних виробів КюД «Лобортас» та уточнення 

мистецтвознавчих аспектів методу інтерв’ювання. Сергій Васильович 

використовує особисто записані інтерв’ю з 10 провідними майстрами 

київського ювелірного дому «Лобортас» і з 5 українськими художниками 



авторського ювелірства. Важливим  науковим внеском є також систематизація 

та класифікація ювелірства митців КюД «Лобортас», що  викладена у восьми 

таблицях додатку. Усе це, безумовно, має вагоме значення для історичної 

наукової фіксації матеріалу в галузі художньої обробки металу в українському 

мистецтвознавстві.  

Структура роботи науково логічно обґрунтована, розкриває тему та 

предмет дисертації. У Вступі мета дисертації та її завдання сформульовані 

коректно, з урахуванням актуальності та новизни теми, на основі ґрунтовного 

вивчення історіографії питання та значної джерельної бази. 

Мета роботи Сергія Луця, що передбачає, окрім комплексного аналізу 

доробку колективу митців КюД «Лобортас», з’ясування принципів та методик, 

технічних прийомів ювелірних – є достатньо прагматичною. При цьому дуже 

важливо, що своєю дисертацією він спирається на теоретичні та методологічні 

принципи попередників, розвиває й уточнює низку питань, які вже стояли 

перед вченими, проте здійснює дослідження обраної теми трохи під іншим 

кутом, що робить його дослідження особливо детальним та ґрунтовним. 

З актуальністю, ступенем вивчення проблеми та залученою джерельною 

базою безпосередньо пов’язана новизна дослідження та отримані результати. 

З-поміж визначених вимогами обов’язкових підрозділів у Вступі, варто 

відзначити методологічну основу наукової роботи, яка будується на 

принципах системності та комплексного підходу до доробку КюД «Лобортас» 

та введення до наукового обігу значної кількості українських ювелірних 

творів останніх десятиліть.  

Детальне ознайомлення з текстом дисертації «Творчість митців КюД 

«Лобортас» у контексті українського ювелірного мистецтва кінця ХХ – 

початку ХХІ століття», дає підстави стверджувати, що ступінь 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації цілком відповідає нормативним документам та 

відтворюють зміст, структуру роботи, що сформульовані логічно, є 

аргументованими та змістовними. Їх підґрунтя сформовано на принципах 

системності та комплексного підходу як важливих чинників досягнення мети. 



Основна частина дисертації Сергія Васильовича складається із чотирьох 

розділів, які послідовно з’ясовують: стан дослідження теми; розвиток 

ювелірного мистецтва та етапи творчості майстрів КюД «Лобортас»; 

формування фірмового стилю «Романтичний авангард»; технології, матеріали 

творів КюД «Лобортас», їх типологію та насамкінець еволюцію творчості 

провідних митців КюД «Лобортас». 

Дисертаційне дослідження Сергія Васильовича – це глибока і об’ємна 

робота, яка охоплює великий і різноманітний матеріал. Перший підрозділ 

дисертації автор цілком відверто називає: «КюД «Лобортас» у роботах 

дослідників», і ретельно аналізує хто, де й коли  звертався до аналізу творів та 

роботи КюД «Лобортас». На С. 12 він зазначає, що яскраве явище в контексті 

українського ювелірства кінця ХХ – початку ХХІ ст. КюД «Лобортас» 

з’являється з 1991 року і відтоді з’являються постійні публікації, спершу у 

колі журналістів,  а пізніше і мистецтвознавців. 

Для аналізу становлення та розвитку українського ювелірного мистецтва 

на зламі ХХ–ХХІ ст. С. Луць звертається до праць: Ростислава Шмагала, Зої 

Чегусової, Тетяни  Кари-Васильєвої, Олександра  Федорука, Роксолани 

Шафран, Олега Боднара, Олексія  Роготченка, Лілії Пасічник, та інших – по 

суті праці тих мистецтвознавців, чиє поле зору було звернене на вітчизняне 

ювелірне мистецтво.  

Інший вектор для розгляду даної проблематики має представлене для 

захисту дослідження С. Луця, аніж, скажімо, дисертація Л. Пасічник, оскільки 

остання розглядала діяльність КюД «Лобортас» лише в контексті аналізу 

ювелірних підприємств, фабрик, заводів, акцентувала на порівнянні з 

подібним кримським ювелірним домом «Дюльбер», порівнювала різні 

вітчизняні мистецькі школи. Натомість С. Луць деталізовано аналізує історію 

розвитку та художню діяльність одного підприємства, загострює увагу на 

персональних виставкових ювелірних роботах українських художників, 

окреслює значення та внесок доробку колективу КюД «Лобортас» до 

українського ювелірного мистецтва, що робить його роботу особливо цінною 

для глибинного усвідомлення основ актуального художнього процесу та 



фахового наукового аналізу КюД «Лобортас» як одного з яскравих явищ 

ювелірного мистецтва України. 

Глибину та ретельність опрацювання джерельного матеріалу дисертації 

Сергія Луця характеризує і те, що в аналізі літератури він подає і аналізує 

навіть студентські дипломні роботи присвячені темі КюД «Лобортас», що 

захищались в Україні, а саме К. Кіндяк (Київ, 2004) та Н. Гуменюк (Івано-

Франківськ, 2015). І як висновок до розділу підсумовує, що, все ж, 

незважаючи на активність митців КюД «Лобортас» у сучасних культурно-

мистецьких процесах, є підстави стверджувати про відсутність комплексного 

мистецтвознавчого дослідження, де висвітлювалися б художньо-стильові 

особливості творчого розвитку ювелірів «Лобортас» в контексті сучасного 

мистецтва України. 

Другий та третій розділи послідовно з’ясовують:передумови та 

розвиток українського ювелірного мистецтва на зламі ХХ – ХХІ століть й 

традиції, творчий пошук та художньо-стильові особливості творів митців КюД 

«Лобортас». Влучно дисертант підкреслює  (цитую С. 38): «Беручи до уваги 

нинішній стан розвитку українського ювелірства, стає очевидно, що 

відродження даного виду декоративно-прикладного мистецтва складає 

потужну ланку у формуванні загальної концепції культуро-творчого процесу 

країни». 

Успішним у дисертації Сергія Луця є його акцентування значення на 

взаємодії художньо-образної та технологічної складових у формуванні 

фірмової стилістики митців КюД «Лобортас». Також добре у висновках до 

другого розділу підсумовано на С. 72., що «бурхливий розвиток масово-

тиражних технологій, що демонструється на щорічних форумах міжнародної 

виставки «Ювелір Експо-Україна», де здебільшого пріоритетними є не 

художньо-естетичні, а прагматичні цінності, усе ж, диктують свої умови, що 

позначилося на характері поступу українського ювелірства на межі ХХ–

ХХІ століть».  

Четвертий розділ хоча і називається еволюція творчості провідних 

фахівців КюД «Лобортас», проте є швидше поступовим викладом матеріалу, 



що був здобутий на основі інтерв’ю з провідними працівниками. Завершується 

робота логічними і чіткими висновками (с. 178–180), що відзначаються 

ґрунтовністю та віддзеркалюють основні результати дослідження. 

Виходячи з аналізу основної текстової частини дисертації, ми 

стверджуємо, що дисертація є завершеною науковою кваліфікаційною працею. 

Та все ж звернемо увагу на деякі дискусійні місця і неточності. 

 На сторінці 26 підкреслюється, що виставка Дому «Лобортас» в 

Мілані «вражає розкішністю, багатством та яскравістю». Але нам 

видається, що з мистецької точки зору, сучасні ювелірні вироби мають 

вражати красою, довершенністю, та стилем, а не розкішністю та 

багатством. Як приміром «у творах польських майстрів формоаналіз є 

першочерговим аспектом дизайну ювелірної прикраси» (С. 98).  

 На сторінках 28, 38 у роботі говориться про «генетичну 

спорідненість ювелірства «лобортасівців» у контексті сучасного 

українського ювелірного мистецтва з художниками-ювелірами 

представниками попередніх культурно-історичних періодів», далі 

«вітчизняне ювелірство впевнено вийшло на нову якісну стадію свого 

поступу, зумовлену, головним чином, … національними цінностями, що 

яскраво відображається у творах сучасних українських художників-

ювелірів». Проте далі в тексті дисертації (С. 73-74) автор пише про те, 

що «Джерелом творчості ювелірної фірми є скарбниця світової 

культури: мистецтво давніх греків, Боспорського царства, Візантії» – 

звісно, релігійні та міфологічні теми, що мають загальносвітове 

значення і наскрізною сюжетною ниткою простежуються в творах 

різних видів мистецтв, знайшли гідне художнє відображення й у 

доробку колективу КюД «Лобортас». Очевидно, Сергію Васильовичу 

слід було зазначити, що в творах означеного колективу актуалізовано 

такі форми та засоби відображення образності, у яких відчутно прямі 

або опосередковані звернення як до світової, так і до вітчизняної 

культури, що є цілком логічним художнім процесом у кожному 

національному мистецтві, у даному випадку – символів та мотивів 



світового мистецтва, які інтерпретовані художниками та майстрами 

КюД «Лобортас». 

Зокрема, це пояснює те, що не завжди назва виробу і його 

зображення  відповідають загальноприйнятій українській 

мистецтвознавчій символіці. Це стосується символу «Берегиня», 

«Дерево життя». Так, на каблучках, підвісках «Берегиня» художники 

замість стилізованої симетричної жіночої фігурки інтерпретують цей 

символ у образи птахів, теж стосується символу «дерево життя», яке 

зображується швидше у формі хреста з листям, а також образ Георгія 

Переможця, який в українській культурі має назву Юрія Змієборця 

(С. 93). 

 Зауважимо також на незначні огріхи у списку літератури (С. 183) у 

п. 41 зазначено спершу ім’я, а тоді прізвище: Всеволод Волощак, хоча 

вірним є запис Волощак В. Тут же, у п. 42 починається зі слів 

Всеукраїнська виставка, а далі в лапках її назва. Формуючи список 

ілюстрацій доцільніше було б вказати спершу прізвище скульптора, 

майстра-ювеліра, як є в основному тексті дисертації, а не розпочинати 

щоразу підпис ілюстрації з КюД «Лобортас», тобто вказувати його як 

місце виготовлення, тобто після техніки і перед роком створення.  

 Щодо стилістики під назвою «Романтичний авангард» 

визначається в багатьох місцях дисертації як провідний, то варто 

зазначити, що окрім неї, КюД «Лобортас» також велику кількість 

виробів виготовляє, йдучи за смаком замовника, часто пересічним, але 

платіжноспроможним, а тому групу окремих їхніх виробів можна 

оцінювати за кількістю використаних дорогоцінних металів, каменів, але 

не за мистецькими якостями. На підтвердження цитую:«Ключовою 

особливістю новоутвореного локального стилю стало застосування 

великої кількості коштовного та напівкоштовного каміння, креативне 

кріплення якого у ювелірних виробах є окремим творчим акцентом 

«лобортасівців» (С. 85). Хоча це аж ніяк не зменшує ролі окремих 

виробів КюД «Лобортас» як довершених сучасних творів ювелірного 



мистецтва. Цілком погоджуюсь, з Р. Шмагалом «Тут працює синтез 

елементів архітектури, скульптурної пластики, графіки, а також багатьох 

засобів виразності світового ювелірного мистецтва.  «Фірмовий стиль 

значною мірою формують об’ємно-просторові композиції малої 

пластики у поєднанні з крупним камінням» (С. 96). Наведені зауваження 

не мають принципового характеру і не применшують значення, а 

спонукають до дискусії, формою якої і є офіційний захист наукової 

праці. 

Значення одержаних результатів для науки й практики 

дисертаційного дослідження характеризуються теоретичною та практичною 

цінністю, бо рекомендації щодо їх використання можуть бути реалізованими 

на реально взятому окремому підприємстві, а саме КюД «Лобортас». Окрім 

того,актуальний фактологічний матеріал може бути залучений для викладання 

вузькофахових дисциплін із технології художньої обробки металів. Зокрема, 

використання в ювелірстві 3D-друку, складного розподілу праці при 

виготовленні одного виробу залежно від специфіки обробки різних матеріалів 

та впровадження новітніх технологій у виготовленні кабінетної скульптури. 

Важливим також є висвітлення, аналіз та значення виставок та конкурсів, що 

проводяться приватними особами, зокрема Ігорем Лобортасом (с. 65-68), що 

може також слугувати позитивним прикладом і для інших галузей мистецтва. 

Загалом, робота пройшла належну апробацію у Львівській національній 

академії мистецтв, а її окремі положення і результати автор доповідав на 

наукових конференціях у 2013 – 2016 роках, а також виклав у шістнадцяти 

публікаціях, з них п’ять у виданнях, які визнані МОН України як фахові, та дві 

в іноземних фахових виданнях. Таке представлення результатів наукової 

роботи є достатнім. Їхня кількість, обсяг, повнота висвітлення результатів 

дисертації відповідає вимогам МОН України та «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вчених звань». 

Автореферат дисертації вповні відображає її основний зміст і відповідає 

вимогам, що ставляться МОН України до авторефератів дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. 



  


