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    Анотація. Дизайн-концепція задає орієнтацію дизайнера в проек-
тній ситуації і є смисловим центром як дизайн-проекту комплексного 
об’єкта, так  і дизайн-програми, що притаманна в розробці виставки 
або ярмарку. Обґрунтовані уявлення про дизайн-концепцію визначи-
ли авторське бачення у представленій моделі виставково-ярмаркової 
діяльності у вигляді двох послідовних за семантичною ієрархією кон-
цепцій, що відображено в моделі виставково-ярмаркової діяльності.
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Проблема актуалізації напрямків дизайн-діяльності, пов’яза-
ної з оптимізацією структури діяльності, є важливим аспектом 
формування, теоретичного та методичного опрацювання в рамках 
наукового дослідження сучасних напрямків дизайн-діяльності. 
Виставка і ярмарок як масштабний об’єкт дизайну дозволяє, зо-
крема, під час оптимізації структури діяльності удосконалювати 
складові та етапи вирішення задач на основі сучасної ідеології 
дизайн-проектних процесів, наприклад, такої проектної категорії 
як творча концепція, проектна концепція в контексті розширен-
ня уявлень щодо окремих аспектів розвитку сучасних напрямків 
дизайн-діяльності, які відобразилися в низці публікацій, а також 
авторських НДР. Мета цієї статті — обґрунтування наявності в 
структурній моделі виставково-ярмаркової діяльності двох кон-
цепцій, що послідовно забезпечують та арґументують дизайн-
рішення визначеного об’єкта.

У концепції виставково-ярмаркової діяльності України, яку 
автор розробив ще 1997 р., обґрунтована і представлена струк-
турна модель виставково-ярмаркової діяльності, що охоплює 
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основні етапи формування та реалізації цієї діяльності, фіксує у 
вигляді 10-ти функціональних блоків семантичні зв’язки всього 
циклу виставково-ярмаркової діяльності, що відображено у схемі 
структурної моделі (див. с. 61).

Цій структурній моделі притаманна наявність двох функці-
ональних блоків, що стосуються проблеми концепції на етапах 
формування і експлуатації комунікативного простору виставки 
або ярмарку.

Як смисловий центр дизайн-програм і дизайн-проекту 
комплексного об’єкта, дизайн-концепція задає орієнтацію 
дизайнера в проектній ситуації в контексті усвідомлення цієї 
ситуації в ширшому соціально-культурному просторі. Якщо 
проблема є ядром концепції та визначає основний, пріоритет-
ний напрямок розгортання програми чи самостійного дизайн-
проекту комплексного об’єкта, то концепція є способом об-
ґрунтування системного змістовного опрацювання проблеми, 
окреслює основні шляхи її вирішення.

Концепція є способом обґрунтування поглибленого й зміс-
товного опрацювання проблеми, формування принципових 
шляхів її вирішення. У процесі проблематизації загалом вже 
окреслюється концептуальний задум комплексного об’єкта, 
що проектується.

У процесі розроблення концепції здійснюється поглиблений 
аналіз вихідної проблемної ситуації, формулюються та обґрун-
товуються задачі й очікувані соціально-економічні, культурні 
та науково-технічні результати реалізації дизайн-програми чи 
дизайн-проекту комплексного об’єкта. Концепція припускає 
також розроблення моделі вирішення проблем у всіх взаємо-
залежних аспектах, властивих конкретній проблемній ситуації, 
таких як потреби народного господарства в кінцевій продукції 
чи послугах, шляху досягнення цілей тощо. Також важливою 
частиною концепції є прогноз напрямків розвитку техніки, ви-
робництва, потреб економічного розвитку, асортиментної по-
літики, експортного потенціалу.

Будь-яка дизайн-концепція відображає світоглядну, куль-
турну й професійну позицію автора, головну тему його творчос-
ті, реалізує авторську дизайнерську концепцію діяльності (ди-
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зайну) та її ідеального об’єкта. Авторська концепція, урешті-
решт, стає проектною концепцією і через врахування людсько-
го фактора, конкретних потреб, соціально-економічних, еко-
логічних умов, функціональних, виробничих, ринкових і інших 
можливостей реалізується в продукті проектування.

Формування дизайн-концепції включає проектну ситуацію 
та поставлені в ній задачі й цілі в ширший контекст ставлення 
дизайнера до дійсності, де останній виступає як особа, що ви-
ражає визначену культурну програму.

При будь-якому трактуванні об’єкта дизайну (наприклад, 
середовище загалом, форма промислових виробів, естетичні 
властивості виробів, функції та відносини в системі “людина-
річ-середовище”) концепція описує його ідеальну прогностич-
ну модель, яку дизайнер прагне реалізувати у своїй творчості.    

Концептуальний задум комплексного проектованого 
об’єкта, окреслюється в узагальненому вигляді в процесі про-
блематизації, на тій її фазі, коли в дизайнера сформувалася 
професійна установка і здатність побачити й осмислити про-
ектну ситуацію в її соціокультурній повноті й цілісності, а сам 
комплексний об’єкт усвідомити як тематичний зміст цієї си-
туації. В. Ф. Сидоренко відзначає, що джерелом тематично-
го змісту дизайн-програми та самостійного дизайн-проекту 
комплексного об’єкта є культурний образ життєдіяльності, 
що формується як результат взаємоперетину трьох культурно-
ціннісних сфер – цінностей культури споживання, культури 
виробництва, технічної культури.

Проблематизація тематичного змісту завершується залу-
ченням у проблему всіх трьох типів ціннісних установок (спо-
живчих, технічних і виробничих) у послідовності, що властиві 
конкретній проектній ситуації. Усі ці типи культур взаємодо-
повнюють і взаємо обумовлюють один одного, і реальна ди-
зайнерська проблема повинна бути семантично наповнена і 
пронизана трьома планами тематичного змісту. Реальність по-
казує не тотожність культури споживання, виробництва і тех-
нічної культури, а їхній логічний взаємозв’язок.

Так, дизайнер, орієнтуючись на розвиток культурних форм 
споживання, опредметнює їх у формах технічної культури, що 
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при такому трактуванні взаємозв’язку є моделлю (предметним 
образом) культури виробництва.

Якщо тематичний зміст знайшов своє вираження в імені 
(визначилося в процедурі іменування), тоді можна стверджу-
вати, що концепція знайшла словесно-описову визначеність, 
яка сприймається як образ (знак, символ). Наприклад, кон-
цепція “динамічного” житла Д. Коломбо, концепція контори, 
затверджена фірмою “Оліветті”, концепція житла Ле Корбю-
зьє – “будинок-автомобіль для житла”.

Усі названі концепції описують (іменують) не конкретні, 
прямо реалізовані об’єкти, а їхні збірні, узагальнені й ідеалі-
зовані моделі. Такі концепції зазвичай лежать в основі автор-
ського кредо в розробленні конкретних проектних концепцій 
складних комплексних об’єктів, у якому вже відображається 
його погляд на цю проблему. У масштабних, наприклад, серед-
овищних об’єктах (проектно-просторове середовище) поряд з 
формулюванням загальної концепції об’єкта через етапи про-
блематизації задуму, розкриття тематичного змісту й форму-
лювання цього змісту в імені, можуть з’явитися проектні кон-
цепції основних означальних складових об’єктів, що входять у 
комплексний об’єкт, які органічно продовжують і розвивають 
основні принципи та засади загальної концепції, розкриваючи 
проблемну ситуацію, осмислюючи її через тематизацію та іме-
нування вже на рівні основних означальних об’єктів.

Усі ці уявлення про концепцію визначили авторське бачення 
саме в визначеній структурній моделі виставково-ярмаркової 
діяльності фактично двох послідовних за семантичною                
ієрархією концепцій, що й відображено в згаданій структурній 
моделі (див. с. 61).

У першу чергу, це п’ятий блок згаданої структурної моде-
лі — формування концепції участі та проведення виставки й 
необхідних об’єктів експозиції.

У цілісному циклі виставково-ярмаркової діяльності цей 
блок можна розглядати, образно висловлюючись, як трамп-
лін, основою якого є обґрунтування стратегії на подальші дії, 
що повинні забезпечити високу якість усіх наступних проце-
дур циклу виставково-ярмаркової діяльності. Провідну роль у 
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формуванні згаданої стратегії посідає дизайн-концепція орга-
нізації самої виставки або ярмарку та подальшого розроблен-
ня відповідного експозиційного простору та всього функціо-
нального простору, де реалізується ця виставка або ярмарок. 
У цьому сенсі показовим є розроблення дизайн-концепції та 
її наступна реалізація на багатьох всесвітніх і міжнародних 
виставках і ярмарках. Цей етап визначається тим девізом, 
спрямованістю, тією панівною ідеєю, що надалі має підпо-
рядковувати складові концепції організації участі та специфіки 
проведення виставки чи ярмарку. Багато в чому закладена в 
дизайн-концепцію ідея визначає ідеологію організації всього 
предметного простору, спрямованість асортименту експонатів 
і багато чого іншого. Саме на цьому етапі може формулюватися 
і розроблятися змістовний бік і участі в виставці та ярмарку 
конкретного її учасника, і проведення виставки або ярмарку 
організатором. Це можливо, оскільки рівень інформації і роз-
робленості попередніх блоків робить висновки досить осмисле-
ними й арґументованими.

У практиці цей блок може частково реалізовуватися на 
ранніх стадіях розроблення конкретної виставки або ярмарку 
(виходячи із загального циклу виставково-ярмаркової діяль-
ності). Але повне розроблення п’ятого блоку можна здійснити 
саме в розглянутій послідовності.

Сьомий функціональний блок буде фактично проектною 
концепцією, що буде основою дизайн-проекту конкретного 
експозиційного простору або напрямку експозиції. Саме ця 
дизайн-концепція спирається на дизайн-задум усього об’єкта, 
його девізу та орієнтованості на загальні людські цінності: роз-
робка дизайн-концепції експозиції; проектування експозиції; 
виконання експозиції.

Цей блок завершує підготовчу частину циклу виставково-
ярмаркової діяльності. Дизайн-концепція експозиції методами 
дизайну розкриває сукупне уявлення про ту модель експози-
ційного простору, де предметне середовище експозиції пови-
нне забезпечити комплекс соціально-культурних функцій, що 
властиві цілям і задачам і цієї виставки або ярмарку, і конкрет-
ного експонента. Робота над такою дизайн-концепцією при-
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пускає тісну взаємодію дизайнерів, експонентів і, ймовірно, 
організаторів виставки.

На підставі дизайн-концепції здійснюється проектна реа-
лізація задуму дизайнерів, що найбільшою мірою відображає 
інтереси тієї країни, що представляє цей експонент.

Процес реалізації дизайн-проекту експозиції, що здій-
снюється у відповідних матеріалах, необхідно вести при 
обов’язковому авторському нагляді. Дизайн-проект графіч-
них елементів повинен врахувати також імовірні форми ко-
мунікацій у предметному середовищі виставки або ярмарку.

Багаторічна практика дизайн-діяльності свідчить про те, що 
проблеми стають дизайнерськими тільки пройшовши через сві-
домість дизайнера як процес дизайнерської проблематизації – 
перетворення протиріч реальної дійсності на проблеми дизайнер-
ської проектної діяльності, що передують розробленню концепції.

Етап постановки проблеми одержав найбільший розви-
ток у методичних матеріалах, що викладають метод дизайн-
програмування, а цей метод притаманний дизайн-розробленню 
таких комплексних середовищних масштабних об’єктів, як ви-
ставка або ярмарок.

Формулювання мети завершує, резюмує постановку про-
блеми і водночас передбачає майбутню дизайн-концепцію, пе-
реводить зміст проблеми в установку до діяльності.

Якщо в дизайн-програмі структура цілей складає змістов-
ну й організаційну основу дизайн-програми, то для дизайн-
проекту складного комплексного об’єкта структура цілей 
представляє переважно змістовну основу проекту. Організа-
ційна основа в структурі цілей дизайн-проекту також присут-
ня, її актуальність залежить від масштабності та глибини роз-
роблення складних комплексних об’єктів.

У свідомості дизайнера сформульовані цілі утворять кар-
тину реальної цільової орієнтації, і на рівні ціннісного усві-
домлення дизайнер визначає всю сукупність цілей майбутньої 
проектної діяльності в першу чергу у вигляді дизайн-концепції, 
яка в структурній моделі виставково-ярмаркової діяльності 
складається з творчої середовищної концепції. У ній сфор-
мульована основна структурована ідея, спрямованість задач 



61

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЯ

Визначення 
спрямованості, 
класифікація, 
місцезнаходження
виставки чи ярмарку

1

Визначення 
організаторів, 
виконавців 
експозиції

2

Обгрунтування, 
матеріально-технічне 
та фінансове 
забезпечення

3

Визначення 
учасників виставки чи 
ярмарку та
необхідних об’єктів
експозиції

4

Формулювання 
концепції участі та 
проведення виставки 
чи ярмарку

5

Дизайн-ергономічна 
експертиза та допра-
цювання об’єктів 
експозиції

6

Розроблення 
дизайн-концепції, 
проектування та 
використання 
експозиції        

  7

Розроблення заходів 
та їх реалізація в 
процесі проведення 
виставки чи ярмарку

8

Аналіз результатів 
діяльності в різних 
аспектах        

  9

Формування банку 
даних, розроблення 
прогнозу та 
рекомендації

10

СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ
ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



62

Володимир СЬОМКІН

проектування, тобто концепції як діяльності щодо конкретної 
виставки або ярмарку, а також на основі цієї концепції — про-
ектної дизайн-концепції, що спрямована на проектування ці-
лісного комунікативного простору (або його фраґмента), який 
передбачає всі етапи виставки чи ярмарку.
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Annotation
Siomkin Volodymyr. Design conception in the context of design ergo-

nomic providing of exhibition and fair activity. Design conception orientates 
designer in projects conditions and is a subject centre of design project of the 
complex object, its design program, that is natural for exhibition or fair making 
out. Shown basis of design conception, determine authors vision of representa-
tion exhibition and fair model of activity as a kind of semantic hierarchy. 
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Аннотация
Сёмкин Володымыр. Дизайн-концепция в контексте дизайн-эр-

гономического обеспечения выставочно-ярмарочной деятельности. 
Дизайн-концепция задаёт ориентацию дизайнера в проектной ситуа-
ции и является смысловым центром как дизайн-проекта комплексно-
го объекта, а также дизайн-програмы, что свойственна разработке 
выставки или ярмарки. Обоснованы представления о дизайн-концеп-
ции, определено авторское видение в представленной модели выста-
вочно-ярмарочной деятельности в виде двух последовательных по 
семантической иерархии, отраженных в модели выставочно-ярмароч-
ной деятельности.

Ключевые слова: структурная модель, концепция, дизайн, выста-
вочная деятельность.


