
215

ВІСНИК Львівської національної академії мистецтв. Вип. 30

Закономірності формування 
сучасного тренду веб-дизайну — 

«плаский» дизайн

Анотація. У статті проводиться огляд літератури з історії зародження і 
розвитку одного із сучасних трендів веб-дизайну — «плаский» дизайн. 
Виявлені джерела, на основі яких з’явився і еволюціонував цей напря-
мок. Простежується аналогія зі стилями в графічному дизайні, виявле-
но схожість форм і графічних прийомів з Міжнародним типографічним 
стилем, які були джерелом натхнення веб-дизайнерів при використанні 
тих чи інших елементів для розроблення сторінок веб-сайтів. Дослідже-
но єдність цього стилю графічного дизайну з популярним трендом у 

веб-дизайні — «пласким» дизайном.

Ключові слова: «плаский» дизайн, скевоморфизм, Міжнародний типо-
графський стиль, швейцарський стиль, мінімалізм.

Постановка проблеми. Усе більша необхідність вкладати зу-
силля дизайнерів у інтернет-технології, швидкий розвиток 

різноманітних технічних приладів, що підєднуються до світової 
інформаційної мережі, доступ до певного рівня якості в візуалі-
зації інформації сприяють значному припливу професійних ди-
зайнерських кадрів у цю галузь графічного дизайну. Дизайнери, 
що проектують і створюють веб-сайти, розробляють усе якісні-
ше візуальне уявлення віртуальних форм. Розвиток нового виду 
графічного дизайну — веб-дизайну — відбувається в складному 
процесі адаптування технологічних можливостей візуалізації ін-
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формації до класичної спадщини оформлення книги [1]. Прогрес 
можливостей комунікації йде шляхом пошуку нових адекватних 
способів подання інформації на моніторах комп’ютерів і на екра-
нах різноманітних ґаджетів. У цьому процесі відбувається синтез 
попередніх напрямків графічного дизайну особистим креативом 
дизайнерів на основі бурхливого розвитку технологій, що приво-
дить до виникнення нових трендів у веб-дизайні. Розвиток моди 
у веб-дизайні можна порівняти зі спіраллю, яка прагне розверта-
тися вперед і вгору. Нові тенденції дизайну стають актуальними 
на певний час, потім майже зникають, а після цього еволюціону-
ють, видозмінюються і повертаються знову на новому рівні, ча-
сто через тривалий період часу.

Одним з таких сучасних трендів є так званий «плаский» ди-
зайн. Він характеризується мінімалістичним підходом до дизай-
ну веб-сторінок, акцентом на типографіці, простими елементами 
інтерфейсу та відсутністю ефектів.

Аналіз сайтів, дизайн яких був виконаний у тренді «плаского» 
дизайну, дозволив виявити схожість форм і графічних прийомів 
з Міжнародним типографічним стилем, звідки дизайнери беруть 
натхнення, удосконалюючи результати своєї роботи у веб-ди-
зайні. Візуальні вирішення «плаского» дизайну обґрунтовано 
технічним розвитком сьогодення і мобільним способом життя, 
який диктує необхідність швидкого сприйняття, а іноді фіксуван-
ня інформації. Це обумовлено своєрідним уявленням про красу 
і гармонію, що притаманне технократичному сьогоденню. Дослі-
дити стилі в дизайні, що сприяли утворенню такого популярного 
тренду у веб-дизайні як «плаский» дизайн, уявити можливості 
вдосконалення цього напрямку, а можливо, і створення нових 
форм, є актуальною завданням обраної теми.

Зв’язок з науковими чи практичними завданнями. Робота є 
частиною держбюджетної теми «Логіко-семіотичне моделюван-
ня візуального простору: соціокультурні й філософські аспекти», 
реєстраційний № 0112U001612. Матеріали статті можуть бути 
використані для наступних досліджень веб-дизайну, а також при 
проведенні лекційних занять з веб-дизайну для студентів диза-
йнерських спеціальностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одною з найбільш 
авторитетних узагальнювальних праць в сьогодні є монографія 
американського мистецтвознавця, графічного дизайнера Філі-
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па Меґґса «Історія графічного дизайну» [2]. Особливий інтерес з 
точки зору досліджуваної проблеми тут становить глава «Між-
народний стиль типографіки». Ф. Меґґс виявив цікаві художні та 
стилістичні паралелі, які зближують сфери графічного дизайну 
та абстрактного мистецтва.

У монографії Д.В. Бородаєва «Веб-сайт як об’єкт графічного 
дизайну» автор поетапно розглянув веб-сайт як інформаційний 
об’єкт світової мережі Інтернет, його складові частини та мор-
фологічну структуру з урахуванням технологічно-програмного 
фактора, що безпосередньо впливає на візуальне оформлення 
та сприйняття веб-сайту як об’єкта графічного дизайну. Розгля-
нута специфіка сприйняття веб-сайту через модель «людина — 
комп’ютер — інтернет» [1].

У праці відомого спеціаліста з юзабіліті з компанії «Sun 
Microsystems» Я. Нільсена «Веб-дизайн: книга Якоба Нільсена» 
також було визначено основні базові елементи, які беруть участь 
у створенні нових трендів [3]. 

Праця засновника Швейцарського стилю Йозефа Мюлле-
ра-Брокманна у російському перекладі роботи «Модульні систе-
ми в графічному дизайні. Посібник для графіків, типографів и 
оформлювачів виставок» є докладним посібником з використан-
ня модульної системи в графічному дизайні та оформлювальній 
роботі. Автор наводить історичні зразки архітектури, типографі-
ки та дизайну й переконливо доводить універсальність і ефек-
тивність модульного методу проектування [4].

В. Головач, російський спеціаліст з дизайну користувацьких 
інтерфейсів і юзабіліті-тестування, у книзі «Дизайн користуваць-
кого інтерфейсу» описує основні аспекти дизайну інтерфейсу, 
його складові. На основі цього матеріалу було виведено критерії 
для проведення порівняльного аналізу в історичному контексті 
розвитку сучасного тренду «плаский» дизайн [5].

Український дизайнер-практик Ю.О. Сирих, у своїй праці «Су-
часний веб-дизайн. Епоха Веб 3.0» аналізує популярні веб-стиліс-
тики та їх основні особливості [6]. У статті відомого канадського 
веб-розробника Diogo Terror «Lessons From Swiss Style Graphic 
Design» розглянуто основні складові швейцарського стилю [7]. 

Мета роботи — знайти та проаналізувати схожі риси Міжна-
родного типографічного стилю, що сформувалися в Швейцарії в 
40-50-х роках XX ст. та вплинули на формування і розвиток сучас-
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ного тренду веб-дизайну «плаский» дизайн для визначення ком-
понентів спадковості при зародженні нових трендів.  Важливим 
є пошук і аналіз схожих рис між Міжнародним типографічним 
стилем і таким трендом веб-дизайну як «плаский» дизайн для ви-
значення компонентів спадковості при зародженні нових трендів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нові креативні ін-
новації на теренах Інтернет-простору з’являються періодично. 
Одним з них є, наприклад, «плаский дизайн» (flat-дизайн). Можна 
сказати, що його поява пов’язана із стрімким зростанням част-
ки мобільного трафіку. Крім того, за даними низки соціологіч-
них досліджень, сьогодні витрачений користувачем в Інтернеті 
за допомогою смартфона або іншого мобільного ґаджета час в 
середньому значно більший від часу, проведеного людиною за 
стаціонарним комп’ютером. Цей факт суттєво впливає на вектор 
подальшого розвитку веб-дизайну. Технології в інтернеті зміню-
ються порівняно дуже швидко, ще стрімкіше витісняють один 
одного способи продання веб-контенту та взаємодії з користува-
чем. Варто відзначити, що цей розвиток не відбувається в одно-
сторонньому порядку, зміни також стосуються способів і методів 
споживання інформації. 

Плаский дизайн став протидією скевоморфізму (фізичний 
орнамент або елемент дизайну, скопійований з форми іншого 
об'єкта, але виготовлений з інших матеріалів або іншими мето-
дами. Першим цей термін запровадив історик Генрі Коллі Марч 
1889 р.), який панував останнім часом у графічному дизайні та 
віртуальному просторі. Новий дизайн, заснований на старій тен-
денції, прийшов з Google і Windows 8, які залишили позаду граді-
єнт і тіні в оформленні веб-сторінок, перетворившись на майже 
пласку конструкцію. 

У далекому 2006 р. компанія Microsoft випустила в світ меді-
а-плеєр Zune, який став зразком для унікального модного тренду 
того часу, використовуючи величезне меню і фонові зображення. 
Пункти меню становили простий текстовий блок у нижньому ре-
ґістрі, фактично прямий й акуратні текстові елементи.

Наступне використання «пласкої» конструкції в інтерфейсах 
програмного забезпечення простежується в операційній систе-
мі для мобільних пристроїв Windows Phone 7, яка з’явилася у 
жовтні 2010 р. Великі, яскраві й прямолінійні елементи, прості 
шрифти та іконки, які стали характерною рисою Windows Phone 
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7. Наступним кроком, який сприяв розвитку «плаского» дизайну, 
стала графічна оболонка «Метро», якою користуються власники 
операційних систем Windows 8 і Windows 8,1 (Іл. 1). 

Після Microsoft, улітку 2013 р., до застосування «плаского» ди-
зайну підійшла компанія Apple. Нова версія iOS 7, і тепер IOS 7,1 
повністю підтвердили дієздатність «плаского» дизайну. Великі 
прямолінійні форми та простота виконання відразу знайшли по-
зитивний відгук у шанувальників Apple.

У якийсь момент ці зміни в інтерфейсах операційних систем 
підхопили веб-дизайнери для проектування веб-сторінок. В Ін-
тернеті з’явилася велика кількість імітацій. Веб-дизайн став екс-
периментальним майданчиком для пошуку нових різноманіт-
них «пласких» інтерфейсів, їх гармонізації.

Під час візуального вивчення аналогів було вирішено дослі-
дити їх більш детально. У результаті дослідження було виявле-
но, що на формування «плаского» дизайну мав вплив так званий 
Швейцарський стиль, часто в друкованих виданнях іменований 
як Міжнародний типографський стиль. Цей стиль графічного ди-
зайну народився в інституціональному контексті, заснований на 
використанні простих друкарських шрифтів без зарубок і декора-
тивних елементів. У 40-50 роках минулого століття він домінував 
у друкованих виданнях, при цьому досить часто застосовувалася 
композиція з великим зображенням і супровідним текстом без 
будь-яких надмірностей. Більшість творів цього стилю представ-
лені у вигляді плакатів, марок, інституційної друкарської іден-
тичності, вуличних знаків і т.ін., де повідомлення передавалось 
у ясній, ненав’язливій формі. Завдяки цьому можна припустити, 
що юзабіліті (концепція розробки користувацьких інтерфейсів 
програмного забезпечення, орієнтована на максимальну психо-
логічну й зорову зручність для користувача) у поліграфії існувало 
ще задовго до появи веб-дизайну. Сьогодні в пошуках нових шля-
хів у проектуванні веб-сторінок розробники знаходять джерела 
для ідей у тенденціях, які були раніше започатковані в графічно-
му дизайні. Майже все, що користувач бачить на веб-сторінках у 
інтернеті, походить з друкованих і художніх образів своїх предків. 
«Плаский» тренд веб-дизайну має якості, які були притаманні так 
званому Міжнародному типографському стилю. 

Модульні сітки. Одним з принципів Міжнародного типогра-
фічного стилю є система модульних сіток, яка допомогла веб-ди-
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зайнерам логічно та послідовно організувати інформацію на 
сторінці веб-сайту. Системи модульних сіток існують ще з часів 
середньовіччя, але Йозеф Мюллер-Брокман уперше в своїй праці 
представив дослідження системи модульних сіток у галузі гра-
фічного дизайну [4]. 

При правильній організації простору наш мозок швидше може 
визначити модель і рухатися далі. Сітки мають настільки сталий 
порядок, що майже не вимагають інтерпретації з боку користува-
ча. Отже, модульна система сіток не просто технічно розташовує 
елементи сторінки, а й має тонку семантичну організацію даних. 
Плакати Й. Мюллера-Брокмана мають дуже чітко визначену 
структуру. Розташована інформація екстраполює площину гра-
фічного макету і починає акцентувати на значенні даних, а різні 
блоки даних пов’язані один з одним (Іл. 2).

Сітка на сайті itsashapechristmas, присвяченому інтерактивно-
му різдвяному календарю, який поєднав співпрацю рекламного 
агентства Shape Design Studio та творчих людей зі всього світу, 
виділена явно, підкреслена прямокутниками різного кольору, в 
лівому верхньому кутку зливається в інформаційний блок, який 
виділяється завдяки контрастному по кольору вирішенню. Цей 
прийом підкреслює важливість розташованої інформації. Вона 
потрібна для того, щоб упорядкувати елементи й зробити інтуї-
тивним розпізнавання інформації в умовах обмеженої кількості 
візуальних елементів (Іл. 3). 

Отже, однакові прийоми організації площини за допомогою 
системи модульних сіток і у веб-дизайні, і у Швейцарському сти-
лі доводить вплив графічного дизайну на тренди веб-дизайну.

Геометричність і однорідність. Міжнародний типографічний 
стиль дав «пласкому» дизайну однорідність і геометрію. Веб-ди-
зайнери експериментували з абстрактними геометричними 
візерунками, кольоровими поєднаннями, текстовими маніпу-
ляціями та яскравими абстрактними зображеннями, які були ви-
користані, щоби чітко передати своє призначення. 

Геометричність у Швейцарському стилі дає динаміку, а одно-
рідність елементів — простоту, дозволяючи донести до глядача 
інформацію в ясній, ненав’язливій формі. Абстрактні геометричні 
композиції з приглушеними кольорами використовувалися для 
вираження цілей, які ставили перед собою графічні дизайнери тих 
часів, зокрема Мак Хубер у роботі «Imballaggio» в 1952 р. (Іл. 4).
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Майже те саме спостерігається на прикладі сайту http://
builtbybuffalo.com/, де представлена команда веб-проектувальни-
ків і їхніх портфоліо (Іл. 5). Центрично розташовані геометрич-
ні фігури — гексагони, однакового розміру, роблять композицію 
однорідною і впорядкованою. Утворені метричні ряди надають 
стійкість веб-сторінці, формуючи позитивне перше враження у 
користувача. Ця композиція створює враження стабільності, ор-
ганізованості та впевненості в завтрашньому дні.

Таким чином, геометричність і однорідність у Швейцарському 
стилі та «пласкому» дизайні мають споріднені ознаки, що дово-
дить походження останнього від попереднього. Однорідність еле-
ментів привнесла в «плаский» дизайн простоту, а геометричність 
дала динаміку та організацію площини за законами гармонії.

Фотографія в основі дизайну. Однією з особливостей Міжна-
родного типографського стилю є використання фотографії. Після 
модерністських ідей, у яких фотографія була кращим інструмен-
том для передання реальності, ніж малюнки й ілюстрації, у публі-
каціях часів Швейцарського стилю було дуже багато місця відве-
дено фотографії та її застосуванню в дизайні. Це також вплинуло 
на сучасний «плаский» дизайн у веб-сайтах, де також спостері-
гається використання фотографії в якості головного формотвор-
чого елементу інтерфейсу. В часи Швейцарського стилю Макс 
Хуберт застосував фотографію Ноеля Ґріґґса «Труба» (1934 р.), за-
позичуючи принципи естетики модернізму та підкреслює красу 
індустріальної архітектури. Шрифт гармонійно вписується в еле-
менти фотографії. Частина зображення трансформується в пласкі 
геометричні об’єкти приглушених кольорів (Іл. 6). На прикладі 
сайту компанії «Сrew», який представляє команду веб-дизайнерів 
і розробників, можна побачити, як фотографія також використо-
вується як фонове зображення. Шрифт є найбільш контрастним 
елементом сайту, підкреслюючи цим свою головну роль і інфор-
маційну значущість (Іл. 7).

Таким чином, було виявлено, що застосування фотографії як 
фонового елемента спостерігаємо і в часи Швейцарської школи, і 
в наші часи в «пласкому» дизайні.

Колір. Під час аналізу кольорової схеми «плаского» веб-дизай-
ну та Швейцарського стилю було виявлено, що роботи, виконані 
в цих напрямках, мають і схожі риси, і певні відмінності. При 
перегляді робіт Міжнародного типографського стилю спостеріга-
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ється і яскрава гама кольорів, як на обкладинці журналу Publicite, 
Нідерланди (Іл. 9), і більш приглушена, наприклад, на плакаті 
Й. Мюллера-Брокмана (Іл. 10). Для порівняння на сайті http://
flatuicolors.com ми побачимо палітру кольорів, які використо-
вуються для «плаского» дизайну (Іл. 8). Таким чином, у тренді 
«плаского дизайну» перевага надається приглушеним і нечистим 
складним кольорам, протиставляючи їм сірий і чорний кольори. 
Розробники можуть використовувати два, три, чотири й більше 
кольорів. При підборі кольору для «плаского» дизайну основну 
роль відіграє відповідність тону й насиченості. Проектувальни-
ки можуть використовувати безліч різних відтінків, які допов-
нюють один одного, і показують глибину кольору. Незалежно 
від того: первинний він чи вторинний. Щодо кольорових схем, то 
вони можуть бути і насиченими (Іл. 11), і монохромними (Іл. 12).

Отже, під час дослідження було виявлено, що кольорові палі-
три в Міжнародному типографському стилі та веб-тренді «плас-
кий» дизайн мають певні відмінності. 

Шрифти. Оскільки основна стилістика дизайну повинна від-
повідати шрифтовому вирішенню, у «пласкому» дизайні вико-
ристовуються такі шрифти, що легко читаються, наприклад, гро-
тески. Вони прості та елегантні. Використання цих шрифтів було 
започатковано ще в Швейцарській школі дизайну. 1957 року було 
створено шрифт Helvetica. Досі він користується великою попу-
лярністю не тільки серед творців друкованих матеріалів, але й 
веб-дизайнерів. Також, Адріан Фрутіґер, відомий шрифтовий ди-
зайнер, розробив багато шрифтів (Avenir, Frutiger, Univers), які 
сьогодні залишаються популярними й застосовуються в «плас-
кому» веб-дизайні. Також Міжнародний типографічний стиль і 
«плаский» веб-тренд поєднує «рване» форматування тексту, коли 
текст вирівнюється по лівому краю з «рваним» правим (Іл. 13).

Отже, у тренді «плаский» веб-дизайн використовуються «рва-
не» форматування тексту з вирівнюванням по лівому краю та 
шрифти без зарубок, які є більш зручними для читання і гармо-
нійно поєднуються із загальною концепцією сайту в «пласкому» 
стилі (Іл. 14).

Універсальні метафоричні піктограми. Дизайну 1960-70-х ро-
ків був притаманний функціональний раціоналістичний підхід з 
високим ступенем очищення та узагальнення до геометричних 
форм — серед напрямків тоді панував Швейцарський стиль. Спро-
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щені зображення могла прочитати людина без великого зорового 
досвіду, дитина (Іл. 15). «Плаский» дизайн також має виражену 
тенденцію до спрощення графіки. Прості фігури, іконки, шрифт 
без зарубок — цей «простий» дизайнерський прийом полегшує 
взаємодію користувача з веб-продуктом, робить її більш ясною 
та інтуїтивно зрозумілою (Іл. 16, 17). Для Швейцарського стилю 
піктограма має форму, близьку до реалістичної, а для «плаского» 
тренду піктографічні рисунки мають лінійне вирішення, є більш 
спрощеними й метафоричними завдяки мінімальному викорис-
танню зображувальних засобів.

Таким чином, виявлено спорідненість піктографічних малюн-
ків Міжнародного типографічного стилю та «плаского» веб-ди-
зайну через схожість прийомів узагальнення об’єктів до простих 
форм та іконок.

Приємний зовнішній вигляд, невеликий кінцевий розмір сто-
рінок сайту й адаптивні можливості при відображенні ресурсу 
на мобільних пристроях з різними дозволами екрану — це ха-
рактерні риси «плаского» веб-дизайну з елементами мінімалізму. 
Тому можна з упевненістю констатувати: «плаский» веб-дизайн 
буде існувати довго й залишатиметься актуальним, а розроблен-
ня сайтів з його використанням приноситиме максимально мож-
ливий ефект. 

Висновки:
1. У результаті дослідження було виявлено, що тренд «пла-

ский» дизайн став новим витком у еволюції веб-дизайну, який 
зародився від Міжнародного типографічного стилю. Схожість 
принципів і елементів обох напрямків доводить походження ок-
ремих трендів веб-дизайну від стилів графічного дизайну.

2. У процесі дослідження було виділено наступні елементи як 
критерії для аналізу, що беруть участь у створенні цьоого трен-
ду: модульні сітки, геометричність і однорідність, фотографія в 
основі дизайну, кольори, «рубані» шрифти, універсальні метафо-
ричні піктограми.

3. Завдяки приємному зовнішньому вигляду, невеликому за-
гальному розміру сторінок сайту, а також безмежним адаптив-
ним можливостям «плаский» стиль буде довго залишатися акту-
альним і, можливо, буде трансформуватися та видозмінюватися 
в інші напрямки веб-дизайну й заповнювати собою сучасний 
Інтернет-простір. Таким чином, перспективи подальшого до-
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слідження є, оскільки створення цього тренду веб-дизайну під 
впливом інших стилів графічного дизайну, синтез яких призвів 
до утворення такого популярного тренду як «плаский» дизайн, 
призведе до вдосконалення, а можливо, і до створення нових 
форм вираження творчості в процесі розроблення веб-сайтів. 
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A N N OTAT I O N
Mykhaylo Opalev, Olha Vakulenko. Regularities of formation of modern 
web design trend — «flat» design. Background. Literature on the origin 
and development of modern web design trend — «flat» design is reviewed 
in the article. The sources on the basis of which this trend has appeared and 
evolved were revealed. Analogy with graphic design styles that served as an 
inspiration for web designers when using certain elements to design website 
pages is traced in the article. Objectives. The objectives of this study are to 
determine The purpose of this study is to find and analyze similarities between 
the International Typographic Style and trend of web design «flat» design, to 
determine the components of heredity in the origin of new trends. Methods. 
Systematic approach, historical material ordering, comparative analysis,  
functional  analogies, synthesis. Results. The results of the research support the 
idea that symptoms related International Typographic and «flat» web design 
prove the origin of the latter from the previous. New design trends are relevant 
for a while, then nearly disappear, and then evolve, mutate, and back again to 
a new level, often after a long period of time. Conclusions. We conclude the 
study found that the trend of "flat" design became a new step in the evolution 
of web design originated from the International Typographic Conventions. The 
similarity of both principles and elements proving the origin of certain areas of 

web design trends of graphic design styles. 

Keywords: «flat» design, skeuomorphism, International typographic style, 
Swiss style, minimalism.

А Н Н ОТА Ц И Я
Мыхайло Опалев, Ольга Вакулэнко. Закономерности формирования 
современного тренда веб-дизайна — «плоский» дизайн. В статье про-
водится обзор литературы по истории зарождения и развития одного из 
современных трендов веб-дизайна — «плоский» дизайн. Выявлены источ-
ники, на основе которых появился и эволюционировал данный тренд. 
Прослеживается аналогия со стилями в графическом дизайне, обнару-
жено сходство форм и графических приемов с Международным типо-
графским стилем, которые послужили источником вдохновения веб-ди-
зайнеров при использовании тех или иных элементов для разработки 
страниц веб-сайтов. Исследованы единство этого стиля графического 

дизайна с популярным трендом в веб-дизайне — «плоским» дизайном.

Ключевые слова: «плоский» дизайн, скевоморфизм, Международный 
типографский стиль, швейцарский стиль, минимализм.
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