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МАРКЕТИНГОВА УНІКАЛЬНІСТЬ ЛЕТТЕРІНГУ В СТВОРЕННІ 

ЛОГОТИПІВ 
 

У статті розглядається таке поняття як «унікальність» та її вплив через візуальні образи на маркетингові стратегії. 

Розкриваються візуальні підходи до відображення символів та знаків, що використовуються в логотипах (загальному 

написі назви об’єкту дизайну), які застосовуються у рекламі та мають свою семантику. На прикладі логотипів музичних 

колективів надається візуалізація, що супроводжується текстом дослідження. Наочні приклади показують кілька 

найбільш розповсюджених варіантів шрифтових композицій, які можна віднести до категорії леттерінгу. Леттерінг 

логотипів розглянутий як оригінальна композиція з порушенням звичних графем, з запозиченням символів з інших мовних 

систем, з графічним елементом. Зроблено висновок, що до категорії леттерінгу слід відносити такі шрифтові композиції, 

які неможливо відтворити стандартним алгоритмом комп’ютерних наборних шрифтів.  
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Постановка проблеми. Головне завдання 
маркетолога – винайдення способу викорис-
тати візуальну унікальність продукту для 
впливу на рішення споживачів. Леттерінг, як 
унікальна шрифтова композиція, спроможна 
допомогти в цьому процес. Але останнім 
часом серед дизайнерів ведеться дискусія про 
те, які шрифтові композиції відносити до 
категорії леттерінгу, а які ні. 

Мета даного дослідження – розглянути 
прийоми створення леттерінгу на прикладі 
логотипів українських музичних колективів, що 
впливають на їх маркетингову складову та дати 
власне бачення переліку шрифтових композицій, 
які можна віднести до категорії леттерінгу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження в сфері використання леттерінгу в 
морфології логотипів та семантику символів 
вивчали Л. Безсонова, К. Веркман, О. Гладун, 
В. Косів, Ю. Лотман, В. Победін, С. Сєров. Про 
вплив унікальності летерингу та акцентованих 
шрифтових композицій на маркетингові 
стратегії у свої роботах писали Ф. Барден, 
М. Берман, М. Ньюмеєр, але їх дослідження не 
стосувалися специфіки роботи з комп’ютерними 
технологіями з технічної точки зору.  

Основні результати дослідження.  Леттерінг 
в класичному уявленні – це єдині в своєму роді 
літери, створені (нарисовані, вирізані змакето-
вані) та написані для однієї конкретної ситуації, 
унікального напису, назви або проекту. Зазви-
чай такий напис створюється вручну, що 
дозволяє казати про його оригінальність. 

Взагалі весь творчий процес дизайнера при 
створенні логотипу, зводиться саме до 
створення такого об’єкту дизайну, яке б мало 
унікальне і неповторюване відображення, яке 
б добре запам’ятовувалося та упізнавалося 
здалека пересічному споглядачеві.   

Сьогодні, з розвитком комп’ютерних техно-
логій, можна сказати, що відбувається ренесанс 
рукописного леттерінгу. Так, наприклад, Хел-
лер С. та Чваст С. говорять про те, що рисунок 
на комп’ютері не менш трудомісткий, ніж на 
папері, але сама логіка роботи на комп’ютері 
ліквідує елемент випадковості, притаманний 
традиційному леттерінгу та каліграфії. Дизайне-
ри завжди спромагалися виразити свою індиві-
дуальну манеру у вигляді недбалих та швидких 
зарисовок. Поява сканерів та цифрових фотоапа-
ратів набагато полегшало практичне викорис-
тання такого леттерінгу. Проблема лише в тому, 
що оцифрування призводить до масовості, а це, 
в свою чергу, нівелює саму суть леттерінгу як 
унікального продукту дизайну [2].  

Сайт «New Media» називає леттерінг «ілюс-
трацією словами» [3], а ведучі дизайнери студії 
«Videoinfographica» навіть вивели шрифтову 
класифікацію видів леттерінгу, серед яких 
називають такі різновиди: Sans serif, Serif, 
Script, Vintage, Gothic, Graffiti, Creative lettering 
[4]. А, наприклад, Берман М. у своїй монографії 
надає цілий перелік прийомів, які використо-
вуються при створенні логотипу з використан-
ням різних шрифтів. Вона пише про те, що 
шрифт, крім інформативної функції, використо-
вується як графічний інструмент, що дозволяє 
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створити напругу, додати енергії або спрямува-
ти погляд в правильному напрямі [1], говорячи 
про леттерінг як про окремий принцип дизайн-
мислення.    

Схожу думку, про використання шрифтів та 
поєднання букв в шрифтовій композиції, 
виказував і Барден Ф. підіймаючи питання про 
знаходження елементу напису (букви, цифри, 
символу) в контексті інших елементів напису, 
які знаходяться поруч [5]. 

Серед написів та логотипів, створених на 
основі наборних комп’ютерних шрифтів 
(інколи з авторською доробкою) та рисованих 
вручну логотипів (які згодом відтворено за 
допомогою графічних редакторів), леттерінг 
займає проміжну позицію. Це відбувається за 
рахунок того, що шрифтову композицію на 
основі леттерінгу можна відтворити і за 
допомогою комп’ютерної техніки, і вручну. 

Будь-який логотип, створений за допомо-
гою комп’ютерної техніки на основі наборного 
шрифту, при авторській доробці дизайнера, 
набуває рис леттерінгу. Але алгоритм побудо-
ви наборних комп’ютерних шрифтів не дозво-
ляє робити оригінальний леттерінг, який мож-
на було б легко відтворити простим натискан-
ням на клавіатуру. Саме тому авторська дороб-
ка (коригування кернінгу, трекінгу, нелінійне 
розміщення букв в слові) дозволяє казати про 
логотип як про такий, що створено за 
принципом побудови леттерінгу. 

Рисований леттерінг може носити характер 
остаточного виробу, а може бути і проміжною 
ланкою між оригінальним художнім твором та 
дизайнерським тиражованим зображенням. Це 
відбувається тому, що зазвичай леттерінг для 
дизайну (об’єкту спроможного до тиражування) 
спочатку відтворюється вручну у вигляді ескізу, 
а вже потім перетворюється у готовий 
маркетинговий продукт. Саме цей ескіз і носить 
характер і манеру недбалої швидкої зарисовки, 
унікального за суттю зображення.        

Логотип, як і будь-яке шрифтове поєднання 
символів, на основі леттерінгу відрізняються 
цікавою побудовою композиції. Унікальність 
таких композицій створює візуальний образ, 
що добре запам’ятовується та відрізняє його 
серед інших. Леттерінг як прийом відображен-
ня логотипу (сталого зображення, що характе-
ризує об’єкт) можна споглядати і в логотипах 
бізнес-структур і в логотипах, наприклад, 
музичних колективів.  

Взагалі, на прикладах логотипів однієї те-
матики чи сфери діяльності, можна прослідку-
вати цілий ряд різних підходів до створення 
логотипів – від використання стандартних 
комп’ютерних шрифтів до творчого летерингу 
чи каліграфії. Найпоказовішим прикладом ря-
ду тематичних логотипів, що використовують 
підхід летерингу, алгоритм створення яких не 
підлягає стандартному алгоритму комп’ютер-
ного наборного шрифту, є логотипи музичної 
сфери діяльності.  

Так, в логотипах музичний колективів, 
використаний леттерінг зазвичай залишається 
усталеним, незмінним впродовж довгого часу. 
З плином часу, такий леттерінг не втрачає 
своєї оригінальності, і інколи сприймається як 
бренд, тобто невід’ємна частина музичного ко-
лективу. Такий логотип можна сплутати з ло-
готипом на основі наборного шрифту з автор-
ською доробкою, але відрізняється він саме 
тим, що його композиція вирішена спеціально 
під шрифт чи елементи букв в напису назви. 
Прикладами логотипів на основі леттерінгу 
серед українських музичних колективів можна 
назвати такі як: «Сальто назад», де деякі букви 
відзеркалено, що при чому не порушує для мо-
зку можливості прочитати слова в правиль-
ному порядку; «Sinoptik», де використано май-
же той же прийом віддзеркалення, з поєднан-
ням двох букв «і» у одну форму, що також не 
порушує читабельності слова, спрямовуючи 
погляд по колу; «Проти течії», де букви побу-
довані з додаванням графічних елементів, які 
будують нову форму композиції в цілому (рис.1). 

 

 
Рис. 1. 

 

Побудова логотипу за принципом леттерінгу 
може приймати і інші композиційні форми, 
включати в себе символи інших мовних рядів 
чи мати символи, які претендують на створення 
нової візуальної мови.   

Так в українському музичному просторі є 
гурти, чий логотип поєднує в собі символи 
різних мовних систем. Серед таких музичних 
колективів можна назвати гурти «Друга ріка» 
(2rika), «Фарфор» (FAR4), «П’ятниця» (5'nizza), 
де до написів латинської мовної системи 
додаються символи цифр, які насправді 
зчитуються асоціативно в якості слова 
(«друга») чи буквосполучення («фор», «п’ят») 
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(рис. 2.). При чому слова, написані латиницею, 
наш мозок зчитує за фонетикою кирилиці. 
Насправді тут леттерінг логотипу відіграє 
добрий маркетинговий хід, який можна 
назвати «логічною зупинкою мозку», бо мозок 
реагує на нелогічність напису, намагається 
розгадати ребус, а це свідчить про досягнення 
головної мети – логотип звертає на себе увагу і 
добре запам’ятовується.    

 

 
Рис.2.  

Існує кілька композиційних варіантів 
логотипів, що мають авторську доробку 
дизайнера, розроблені символи яких можуть 
претендувати навіть на створення нової 
візуальної мови.  Такі логотипи відрізняються 
неординарними елементами чи символами, що 
можуть стати окремим знаком самого музичного 
колективу. Ці символи можуть порушувати чи 
підкреслювати графему букви, але разом із 
іншими буквами слова, людський мозок все 
одно читає слово в зручній мовній середі. Такий 
леттерінг можна створити на основі наборного 
комп'ютерного шрифту, якщо додати до нього 
цікаве авторське доопрацювання, наприклад 
замінивши одну букву на графічне зображення, 

як це зробили гурти «Bakun», «ТОЇА», 
«DziDzio», «Роллікс» (рис.3.). 

  
Рис. 3. 

Можна констатувати, що сьогодні леттерінг 
використовується майже у всіх сферах візуаль-
них мистецтв, які пропонують реципієнтові 
інформативну складову – коротке повідомлення, 
назва тощо. Леттерінг ніколи не втрачав своєї 
актуальності, створений за допомогою методики 
ненаборного поєднання букв у словах або рисо-
ваний вручну, він завжди мав ефект унікальності 
та оригінальності. А унікальність і є основним крите-
рієм для розвитку маркетингової стратегії продукту.  

Висновки та пропозиції. Таким чином, ство-
рений логотип, що в своїй структурі має зорові 
акценти, які порушують звичне сприйняття 
тексту, не відповідає алгоритму наборного 
шрифту, набуває композиційної унікальності, 
а значить є певною маркетинговою стратегією, 
яка впливає на рекламу і претендує на ство-
рення бренду. Є пропозиція до категорії летте-
рінгу відносити такі шрифтові композиції, які 
неможливо відтворити засобами та алгорит-
мами комп’ютерних наборних шрифтів. 
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Mikhieieva Lesia  
MARKETING UNIQUE OF LETTERING IN LOGO CREATION 
The article considers such a concept as "uniqueness" and its impact through visual images on marketing strategies. Visual approaches to the display 
of symbols and signs used in logos (general inscription of the name of the design object), which are used in advertising and have their own semantics, 
are revealed. On the example of the logos of music bands, a visualization is provided, accompanied by the text of the study. Visual examples show 
some of the most common variants of font compositions, which can be classified as lettering. Lettering of logos is considered as an original 
composition with a violation of the usual graphemes, with borrowing symbols from other language systems, with a graphic element. It is concluded 
that the category of lettering should include such font compositions that cannot be reproduced by the standard algorithm of computer typefaces. 
Key words: logo, lettering, font composition, marketing, musical band. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ ЛЕТТЕРИНГА В СОЗДАНИИ ЛОГОТИПОВ 
В статье рассматривается такое понятие как «уникальность» и ее влияние посредством визуальных образов на маркетинговые стратегии. 
Раскрываются визуальные подходы к отображению символов и знаков, используемых в логотипах (общего написания названия объекта 
дизайна), которые применяются в рекламе и имеют свою семантику. На примере логотипов музыкальных коллективов предоставляется 
визуализация, которая сопровождается текстом исследования. Наглядные примеры показывают несколько наиболее распространенных 
вариантов шрифтовых композиций, которые можно отнести к категории леттеринга. Леттеринг логотипов рассмотрен как 
оригинальная композиция с нарушением привычных графем, с заимствованием символов из других языковых систем, с графическим 
элементом. Сделан вывод, что к категории леттеринга следует относить такие шрифтовые композиции, которые невозможно 
воспроизвести стандартным алгоритмом компьютерных наборных шрифтов. 
Ключевые слова: логотип, леттеринг, шрифтовая композиция, маркетинг, музыкальный коллектив. 
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