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РОЗРОБКА КОЛЕКЦІЇ СУЧАСНОГО ВЗУТТЯ ЖІНОЧОГО АСОРТИМЕНТУ  

З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОМАТЕРІАЛІВ 
 
У статті досліджено і проаналізовано питання створення колекції сучасного жіночого взуття в 

спортивному стилі з екоматеріалів. Досліджено питання можливості використання екоматеріалів у створенні 
сучасних колекцій взуття. Досліджено і проаналізовано питання дизайну у виробах індустрії моди. Проведено 
аналіз українських екобрендів виробників взуття. Теоретично доведено доцільність даної розробки. Розроблено 
ескізний проект, 3D-моделі асортиментного ряду колекції  виробів в стилі спорт. Розроблено конструкторсько-
технологічну документацію на вироби. Виготовлено промислові зразки колекції взуття. Впроваджено розробку у 
виробництво на ФОП «Козлова Ю.В.». 
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DEVELOPMENT OF THE COLLECTION OF MODERN SHOES  

OF WOMEN'S RANGE WITH THE USE OF ECO MATERIALS 
 

Today, the whole world is fighting for the environment, so active people who love nature and understand its value, fight for the 
environment by introducing innovative technologies for waste processing and production of modern products, eco materials, dyes and more. 
The urgent task of the industry, manufacturers and scientists around the world is to saturate the market with modern, competitive, 
fashionable, environmentally friendly and cheap goods of domestic production. That is why it is necessary to study the characteristics and 
properties of modern materials, develop and implement creative approaches to creating product designs, elements of product fixation, 
optimize the process of assembling parts into a product in order to reduce it and increase the manufacturability of the model. In modern 
society, innovative materials and technologies are developing quite rapidly, so modern young designers can mix materials and styles, 
techniques and technologies, combine not typical materials and designs. Therefore, the task of this study is to analyze fashion trends, modern 
materials, technologies for manufacturing and finishing shoes in order to use them in the design and manufacture of a collection of women's 
shoes in the style of sports from eco materials. The article investigates and analyzes the issue of creating a collection of modern women's 
shoes in sports style from eco materials. The possibility of using eco materials in the creation of modern shoe collections has been studied. 
The issues of design in the products of the fashion industry are researched and analyzed. The analysis of Ukrainian eco - brands of shoe 
manufacturers is carried out. The expediency of this development is theoretically proved. The sketch project, 3D models of assortment of a 
collection of products in style of sports are developed. Design and technological documentation for products has been developed. Industrial 
samples of the shoe collection were made. The development was introduced into production at рrivate individual entrepreneur Kozlova Yu.V. 

Keywords: shoes, color, shape, fashion, eco materials, demand, quality, movement. 

 

Постановка проблеми 

Сьогодні увесь світ бореться за екологію, тому активні люди, які люблять природу і розуміють її 

цінність, борються за екологію, впроваджуючи інноваційні технології для переробки відходів та 

виготовлення сучасних виробів,  екоматеріалів, барвників тощо [1–4]. 

Актуальним завданням галузі, виробників і науковців всього світу є насичення ринку сучасними, 

конкурентними, модними, екологічними і дешевими товарами вітчизняного виробництва. Саме тому 

необхідно досліджувати характеристики і властивості сучасних матеріалів, розробляти і впроваджувати 

креативні підходи до створення конструкцій виробів, елементів фіксації виробу, оптимізувати процес 

складання деталей у виріб з метою його скорочення і підвищення технологічності моделі.  

В сучасному суспільстві інноваційні матеріали та технології розвиваються достатньо швидко, тому 

сучасні молоді дизайнери можуть  міксувати матеріали і стилі, техніки і технології, поєднувати не типові 

матеріали і конструкції. Тому завданням даного дослідження є аналіз тенденцій моди, сучасних матеріалів, 

технологій виготовлення та оздоблення взуття з метою їх застосування в дизайні і виготовленні колекції 

взуття жіночого асортименту в стилі спорт з екоматеріалів. 

 

Аналіз останніх досліджень 

Аналіз теоретико-аналітичних та пошукових досліджень використання інновацій в дизайні та 

виготовленні взуття з різних матеріалів дозволив авторам систематизували основні напрями застосування 

інновацій у виробах даного сегменту, використанні сучасних класичних та екоматеріалів, фіксації та 

оздобленні виробів і їх елементів, дозволив отримати принципово нові естетичні і функціональні властивості 

матеріалів для взуття, тим самим відкриваючи нові можливості для розвитку індустрії моди в цілому [5, 6].  

Метою роботи є дослідження властивостей матеріалів для виготовлення колекції сучасного, 

якісного і комфортного жіночого взуття. 
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Виклад основного матеріалу 

Тренди сезону 2021 року показали, що мода рухається вперед і орієнтується на молодь, динамічний 

темп життя, спортивний стиль та комфорт у виробах. В моді залишаються кеди і кросівки, а значить вироби 

в стилі спорт є цікавими для споживача [7].  

Молодіжна мода полюбилася усім людям, тому не залежно від віку взуття в стилі спорт носять усі. 

Цікаві і яскраві кольори, сучасні матеріали, цікаві способи шнурування виробу і його оздоблення, комфортні 

конструкції, м’які та амортизуючі підошви – всі ці характеристики формують попит і пропозицію. 

Проведені авторами розробки теоретико-аналітичні дослідження довели необхідність у проведенні 

експериментальних досліджень екоматеріалів і порівнянні з класичними [3, 4] з метою вивчення їх особливостей та 

вимог до матеріалів і взуття на етапі творчого задуму дизайнера та розробки конструкції і технології 

виготовлення жіночого взуття, яке є сучасним, екологічним, якісним, конкурентним і не дорогим [8–11].  

Формування виробничого асортименту потребує чіткого визначення комерційної стратегії 

конкретного виробника на ринку, розуміння технічних можливостей і ресурсів підприємства, найближчих 

перспектив та вимог споживачів [8–11]. 

Для розробки ескізів, 3D-моделей асортиментного ряду колекції  взуття і так званого «конверту» 

конструкторсько-технологічної документації на вироби, за основу було взято такі різновиди жіночого 

взуття, як черевики та напівчеревики. Це зручні і легкі повсякденні вироби, що мають підкладку. Залежно 

від задуму дизайнера, кольорова гама, конструкції заготовки і підошви, фіксації і оздоблення виробу різні.  

Матеріал верху обрано екошкіру, яка має високі фізико-механічні властивості, а матеріал низу взуття обрано 

стандартним – це ПУ, гума тощо. 
 

 
 

Рис. 1. Ескізний ряд колекції жіночого взуття з екоматеріалів 
 

                 

  
Рис. 2. 3D-моделі колекції жіночого взуття з екоматеріалів в стилі спорт 

Проектування взуття було здійснено за італійською методикою [12], а пакет розробленої 

конструкторсько-технологічної документації складається з ескізів (рис. 1), 3D-моделей асортиментного ряду 
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колекції (рис. 2) підбору зразків матеріалів та протоколів дослідження їх властивостей, робочих 

конструкторських креслень  і технологічного маршруту складання виробів [13].  

 

 
 

Рис. 3. Візуалізація колекції жіночого взуття в стилі спорт з екоматеріалів 

 

На даному етапі було виготовлено і дослідні зразки колекції виробів (рис. 3). Колекція взуття під 

назвою «Веселий рух» брала участь у міжнародному конкурсі «Печерські каштани-2020» і стала призером у 

своїй номінації. 

 

Висновки 

Досліджено і проаналізовано питання створення колекції сучасного жіночого взуття  в спортивному 

стилі з екоматеріалів, питання можливості використання екоматеріалів у створенні сучасних колекцій 

взуття. Досліджено і проаналізовано питання дизайну у виробах індустрії моди. Проведено аналіз 

українських екобрендів виробників взуття. Теоретично доведено доцільність даної розробки.  

Розроблено ескізний проект, 3D моделі асортиментного ряду колекції виробів в стилі спорт. 

Розроблено конструкторсько-технологічну документацію на вироби колекції. Виготовлено промислові 

зразки колекції взуття. Впроваджено розробку у виробництво на ФОП «Козлова Ю.В.». Доведено 

теоретично доцільність даної розробки. 

Визначено, що сьогодні суттєво змінилися бажання людей і критерії, за якими споживач обирає і 

купує взуття. В пріоритеті легкість виробу, зносостійкість, яскрава палітра кольорів, екоматеріали, простота 

і технологічність конструкції, помірна ціна, висока якість, зручність і комфорт.  
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