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ТЕНДЕНЦІЇ СТВОРЕННЯ ЛОГОТИПІВ У 21 СТОРІЧЧІ 
 

В статті автор розглядає процес та особливості створення логотипів у 21 сторіччі. Розглядаються графічні прийми та техніки 
використанні при створенні логотипів, на прикладі міжнародних брендів. Надає аналіз існуючих логотипів, та графічних знаків. 
Рощглядаються такі тенденції як: адаптивні логотипи, спрощення  у логотипах, важливість образу і характеру у логотипах.  
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Мета: Дослідити та зафіксувати зміни у 
розробці логотипів 20 років. 

Завдання: Дослідження та аналіз тенденцій 
створення логотипів у 21 сторіччі.   

Об'єкт дослідження: Логотипи, фірмові 
знаки, та торгові марки. 

Предмет дослідження: Процес створення 
логотипа, та прийоми які використовують графічні 
дизайнери в свої роботі для створення логотипів.  

Логотип – графічний знак, емблема або символ, 
який використовується комерційними підприєм-
ствами, організаціями та приватними особами 
для підвищення пізнаваності в соціумі. Логотип 
являє собою назву сутності, яку він іденти-фікує, 
у вигляді шрифтового напису, стилізованих букв, 
іноді в поєднані з графічними елементами.  

Термін «логотип» з'явився на початку XIX 
століття в типографіці і був синонімом терміну 
«лігатура», тобто позначав об'єднання двох або 
трьох знаків типографського шрифту. Він виник на 
хвилі підйому виробництва, яка призвела до зрос-
тання обсягів виробленої продукції, зростанню 
експорту і конкуренції.  

У XX столітті логотипом стали називати 
стилізоване шрифтове зображення назви або саму 
назву в такому накресленні. 

Першим офіційно зареєстрованим логотипом 
став шрифтовий товарний знак (в поєднанні з 
графічним — червоним трикутником) пива Bass. 
Реєстрація була оформлена в Британському 
Патентному бюро 1 січня 1876 року за № 1.  

Серед графічних елементів які передували 
сучасним логотипам присутні: герби, емблеми, 
екслібриси. Ці графічні форми мали свої 
принципи створення, та інше призначення.  

Наприклад, значення герба звичайна людина 
без специфічних знань не зрозуміє. Елементи, які 
використовують під час створення гербів, мають 
геральдичне значення. Кожен елемент має своє 
трактування.   

Екслібрис – це суто книжковий знак, художньо 
виконана етикетка або штамп, де вказано, кому на-
лежить книга. Цю графічну форму використову-
вали для ідентифікації книжок з коллекцій або кни-
жок. На відміну від екслібрису, Логотип найчастіше 
використовують комерційні організації, що 
виконують ряд послуг або виробляють продукцію.  

Особливості створення у наш час. Нині у 2020 
році процес діджиталізації відбувається дуже стрім-

ко, компанії переходять в інтернет та автомати-
зують усі процеси. Все більше людей стають влас-
никами телефонів та комп’ютерів, це вже не роз-
кіш чи примха для обраних верств населення. Мобі-
льний телефон це технологічний засіб, що полег-
шує життя людини. За допомогою телефона лю-
дина отримує можливість виходу в інтернет, та 
бути весь час онлайн. Що дає брендам і компа-
ніям, які існують в діджитал середовищі можли-
вість комунікувати, з більшою кількістю людей.  

Інтернет та сучасні технології вимірювання та 
аналізу поведінки, людей мають сильний вплив 
на всі галузі, пов’язані з візуальною комуніка-
цією. Реклама, маркетинг та графічний дизайн. Ці 
сфери змінюються та трансформуються під 
впливом та за допомогою нових технологій.  

Раніше людину оточувало не так багато брен-
дів та логотипів. І її зоровий контакт з тими сами-
ми штампами та етикетками міг становити до 
декількох хвилин на добу. Сьогодні, коли людина 
отримує за день рекордну кількість інформації, 
90% якої сприймає за допомогою зору – вона не 
може зосередитися на цьому більше кількох се-
кунд. Тому кожен бренд конкурує за увагу спо-
живача. І намагається використовувати нові при-
йоми, або адаптувати старі логотипи до сучасних 
потреб середовища.  

Тенденція №1: Адаптивні логотипи. Логотип 
більше не існує сам по собі, без кон-тексту, як 
печатка чи герб. Бренди більше не ко-мунікують 
декількома схожими каналами, як ра-ніше — 
телевізійна реклама, зовнішня реклама. З 
розповсюдженням медіа та загальною діджита-
лізацією, комунікація бренду дуже змінилась. Ни-
ні треба спілкуватися з аудиторією і розповідати 
про себе всіма можливими засобами. Починаючи 
з маркування на самому товарі та його пакуванні, 
закінчуючи іконкою сповіщення на екрані теле-
фона. Вкрай важливим є критичне зменшення ло-
готипу. Він має однаково добре працювати на 
великому банері і в ролі фавікону розміром 16х16 
пікселів на сайті. Він також має трансформува-
тися під дві різні форми: прямокутник та квадрат.  

Найкраще цю тенденцію видно у логотипів мо-
більних додатків. Користувач месенджеру «Tele-
gram»  може вибрати оформлення логотипа з 6 варі-
антів (спрощений паперовий літак чи об’ємне зо-
браження, на кольоровому тлі чи на чорному, 
кругла форма логотипа чи прямокутна). Може зда-
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тися що це заплутає користувача. Але таку гнуч-
кість бренди дозволяють собі на території, де вони 
не конкурують з іншими брендами, або ця конку-
ренція мінімальна. Наприклад у магазині бренду, чи 
на своєму сайті. Користувач вже має лояльне 
ставлення до бренду. За рахунок такої стратегії 
бренд стає менш уніфікованим. Його комунікація 
стає живою, людяною, здається що він звертається 
саме до тебе, а не до загального натовпу.  

Тенденція №2: Важливість образу і характеру 
у логотипах. З кожним днем з’являється багато 
нових ком-паній, кожна з них потребує розробки 
свого лого-типу. Якщо назву ще можливо 
запатентувати, то зі знаками і логотипами все 
складніше. Сьогодні годі й сподіватися, що 
створений лаконічний знак буде унікальний і не 
схожий, на створені до цьо-го. Вже є багато 
випадків створення аналогічних логотипів з 
різницею в 50 років. Наприклад, знак «Beats 
Electronics»(2015р) та знак міста Брюль «Standt 
Bruhl» — літера “b у округлій формі, знак 
«Airbnb»(2014р) та «Azuma Drive-in»(1975р) — 
стилізована літера «А» з петлею у середені.  

Зараз серед досвідчених дизайнерів існує твер-
дження, що логотип не обов’язково має бути ори-
гінальним. Важливо щоб в ньому бачили бренд. 
Вже було створено величезну кількість графічних 
форм та реклами. І це природньо, що люди знахо-
дять схожість між двома різними логотипами чи 
зображеннями.  Сьогодні достатньо, щоб не було 
ознак схожості з логотипами в одній категорії. З, 
так званими, лідерами ринку. Логотипи всередині 
категорії можуть відрізнитися дуже нюансно. Як, 
наприклад, в категорії рітейлу та модного одягу. Ці 
логотипи дуже схожі між собою для пересічного 
покупця. Що характерно для одягу — «всі одягають 
людей, але кожен трохи інакше». В цій категоріях 
переважають стримані шрифтові логотипи, лише 
інколи використовують знак. Зазвичай характер 
бренду в логотипі передають за рахунок шрифто-
вого накреслення: строгий чи молодіжний, від-
критий чи більш стриманий. Це все людина від-
чуває на підсвідомості — те, як хоче комуніку-
вути з нею бренд, яку емоцію він транслює. 

Тенденція №3: Спрощення  у логотипах 
Сьогодні все частіше трапляються нові та онов-

лені логотипи у плоскому вигляді. Так званому 
Flat Design. Насамперед, концепція плоского дизай-
ну полягає у відмові від реалізму — ілюзії триви-
мірного зображення або об'єкта, яка досягається 

шляхом створення відображення, текстур, тіней, і 
створенні  «плоского дизайну» з використанням 
найпростіших одноколірних елементів. 

Згідно із задумом, візуально «плоский дизайн» 
виглядає більш привабливо і витончено. Також 
простий дизайн знімає додаткове навантаження 
на сайти або програми, завдяки якому вони 
працюють і завантажуються швидше. «Плоский 
дизайн» протиставляється так званому «багатому 
дизайну» (англ. Rich design), в якому значний 
акцент робиться на різноманітні візуальні і 
звукові ефекти.  

Все частіше можно побачити, що навіть брен-
ди категорії «люкс» стають більш свідомими. Во-
ни відмовляються від зайвого пакування, або роб-
лять його таким, що підлягає вторинному вико-
ристанню та переробці. Стають ближче до людей і 
природи, а не недосяжними, як це робили раніше.  

Ці принципи впливають і на візуальну комуні-
кацію таких брендів. Загалом все більше компа-
ній оновлюють свої логотипи, щоб вони вигляда-
ли лаконічно. Відмовляються від нахилу літер, 
декоративних елементів, заміни акцидентних шриф-
тів на гротескові. Відмову від широких кольоро-
вих гам, чи градієнтів. Це можна побачити, зай-
шовши на сайт underconsideration.com в катего-
рію Brand new (Before-After). Там розмішують 
оновленні логотипи та фірмові знаки світових 
брендів. Більша частина їх суттєво спростила свої 
логотипи за останній рік.  

Серед них і такі бренди, як Yahoo, — який відмо-
вився від капітельних букв, контрасту штрихів, та 
об’єму у логотипі. Klaipeda University, відмовились 
від антикви у назві, та суттево спростили свій герб, 
за принципом веб графіки. Дуже резонансно зміни-
ла логотип компанія Warner Bros, яка спростила 
свою канонічну об’єму фігуру до плаского штампу, 
залишивши тло у формі щита та скорочення WB.  

Отже, можна констатувати, що вже вигадано 
та відтворено багато графічних прийомів для ство-
рення логотипів, дизайнеру все складніше ство-
рювати унікальні логотипи. Але йому допомага-
ють у цьому сучасні технології, маркетингові 
стратегії, адже деяким брендам і не потрібно 
графічно виділятися.  

Висновки: Можно констатувати , що деякі 
принципи та прийоми знайденні 50 років тому, 
гарно працюють і в наш час. Технології, ринок, та 
наші звички формують нові графічні прийоми 
коммунікації.

  
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Васильєва Е.В., Гарифуллина (Арістова) Ж.С. Flat-Design і система міжнародного іміджу: графічні принципи і 
візуальна форма // Знак: проблемне поле медіаосвіти. 2018. № 3 (29). С. 43-49. 

2. Уляна Биченкова, Ніна Кудінова, Альона Соломадіна: «Знак. Українські товарні знаки 1960-80-х років. – 
Харків: IST Publishing, 2019.–169с.)  

3. Єлен Луптон «Графічний дизайн. Від ідеї до реалізації» / Пер. з англ. В. Іванов. — СПб.: Пітер, 2013. — 184 с.: ил.  
4. Terror D. Lessons From Swiss Style Graphic Design // Smashing magazine (July 17, 2009) 
5. Коптєв С., Кларк М., Ткачов В., Аракелова Ю., Сьоміна Н., Романіни Є. Людяний маркетинг. - М.: Медіадім, 

2003. - С.184  

 
Наук. кер.: Кравченко О.В. кандидат архітектури, доцент кафедри графічного дизайну. 

  


