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Етностиль у рекламному дизайні: ме-
тодологія та творчі стратегії

Анотація. Міждисциплінарне дослідження присвячено проблемам візу-
альної мови реклами з використанням історико-мистецтвознавчого 
та компаративного методів. Рекламну графіку розглянуто в структурі 
дизайну з урахуванням одночасного впливу глобалізації і культурної 
реґіоналізації. На матеріалах України та Японії проаналізовано худож-
ньо-стильові риси рекламних звернень. Акцентовано увагу на тлума-
ченні рекламного дизайну як концепції, як творчої стратегії візуалізації 
ідеї, як соціокультурного проектування, а стилю – як ідеології форми 
та прояву візуальної культури. Визначено етнодизайнерські аспекти 
сучасної рекламної графіки: систему культурних цінностей, національну 
самобутність і мистецьку специфіку. Композиційне формоутворен-
ня різноманітної рекламної продукції з використанням етномотивів 
повинно забезпечувати синкретизм функціональності та естетичних 
аспектів (семантики, орнаментики, колористики). Наведено приклади 
механістичного підходу в рекламі, що призводить до створення кітчевих, 
псевдонаціональних об’єктів. Водночас відзначено потенціал етности-
лістики в рекламних комунікаціях, який може ґрунтуватися на творчих 
методах візуальної метафори, алегорії, гіперболи, асоціації або метонімії.

Ключові слова: рекламна графіка, етномистецькі традиції, етностиль, 
псевдонаціоналізація, рекламний дизайн.

Постановка проблеми. Нині в дизайні середовища, у рекламі, 
упаковці, сувенірній продукції все більш популярним стає 

етнічне мистецтво, яке вносить до урбанізованого стандартизо-
ваного життя почуття художньої виразності. Найчастіше зустрі-
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чаються меблі, аксесуари, стилізовані елементи декору Сходу, 
Африки, Єгипту та Греції. Актуальним питанням залишається 
доцільне та обґрунтоване використання етномистецьких тради-
ції для ідентифікації країн, товарів і послуг у світовому просто-
рі, збереження національних культур. Візуальна мова реклами 
змінюється відповідно до економічних, політичних і соціокуль-
турних процесів. Канонічний тип діяльності від середини ХІХ 
ст. змінився на проектний, багатоступінчастий тип, характерний 
для індустріального та постіндустріального етапів розвитку су-
спільства.

Зв’язок з науковими завданнями. Статтю виконано в рамках 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень кафедри гра-
фічного дизайну Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв на 2015–2020 рр. «Дизайн і реклама в соціокультурному 
просторі».

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про недостат-
ню кількість наукових праць, присвячених етностилю, зокрема в 
рекламному дизайні. Співвідношення національного та інтернаці-
онального є доволі складними питаннями, деякі загальні аспекти 
яких розглядали українські, болгарські та російські фахівці [2; 4-6; 
10]. Нез’ясованими питаннями залишаються, по-перше, методоло-
гічні основи етностилістики в рекламних комунікаціях, по-друге, 
практичні аспекти творчого використання етномистецьких тра-
дицій у процесі проектування рекламної продукції.

Мета статті – провести історико-мистецтвознавчий аналіз сти-
лістичних тенденцій у рекламних комунікаціях, виявити й порів-
няти національні, псевдонаціональні та інтернаціональні риси 
реклами.

Наукова новизна роботи полягає в розширенні та поглибленні 
уявлень про вагомий вплив народного мистецтва, народних ху-
дожніх промислів і етнокультурної специфіки на становлення та 
розвиток рекламної графіки як складової дизайн-діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо вербальна мова 
– одна з основних форм прояву національного, то можна стверджу-
вати, що й візуальна мова так само здатна мати національну форму. 
Звернувшись до культурної спадщини України, варто зазначити, 
що особливості національної форми та кольору найвиразніше 
виявляються у народних художніх промислах і декоративно-при-
кладному мистецтві. Тому вивчення етномистецьких традицій – це 
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прямий шлях до культурно розвиненого суспільства та адаптації 
культурної спадщини українців до сучасного світу, руйнування 
радянського ментального коду. Раніше форма та колір ремісничих 
виробів, що створювала конкретна людина, відображали сутність 
індивідуальної творчості та були проявом визначеної нації, – нині 
об’єкти дизайну відображають сутність масового промислового 
виробництва, котре, у принципі, позбавлене будь-яких національ-
них ознак – воно космополітичне. Проте один з найважливіших 
факторів, який визначає національні особливості предметного світу 
та графіки, – вплив специфіки природного середовища, сьогодні 
явно послаблений [8].

Порівняльно-типологічне дослідження національних культур, 
вивчення етапів художньої культури різних народів підтверджує 
загальні закономірності світових соціокультурних процесів, незва-
жаючи на певні хронологічні та географічні відмінності. Історична 
детермінація культурних явищ значною мірою проявляється у мис-
тецьких творах, дизайні, рекламі тощо. На різних етапах розвитку 
суспільства співвідношення національного та інтернаціонально-
го в культурі змінювалося. Нині, в епоху масових комунікацій і 
масового туризму, розвиток культури, зокрема масової, не може 
відбуватися ізольовано, певним чином простежується взаємовплив 
і уніфікація композиційних форм і засобів. В умовах глобалізації 
спостерігаються тенденції певного зближення культур, схожості 
звичаїв різних національних груп, виявляються співзвучності в 
культурах різних народів. Але це повинно означати не позбав-
лення національної специфіки, а, навпаки, її збереження та зба-
гачення, певною мірою просування україноцентризму, доцільне 
застосування етномотивів у різновидах дизайну, діалог сучасного 
і традиційного. Юрій Легенький зазначає: етнодизайн – це нова 
парадигма бачення складного комплексу народної, ремісничої та 
професійної культури. Розвиток дизайну з етнічними елементами 
свідчить про новий період у культурному розвитку українців, який 
неминуче повинен пробитися крізь товщу універсалізму. Дизайн 
формує людину та впливає на неї, на її психіку та поведінку. Роз-
роблення і впровадження нового етностилю повинні спонукати 
до відродження елементів традицій, обрядовості, до бажання іден-
тифікації з українським народом [6, с. 217].

Можна виокремити дві моделі рекламного ринку: англо-аме-
риканську (західну) та азійську (японську) [4]. Останнім часом по-
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няття екологічного мислення в дизайні набуло нового змісту: це 
не лише вирішення проблем технологічних, утилізаційних, при-
родоохоронних, соціальних, а сьогодні це й вирішення проблем 
етнокультурних у контексті екологічного захисту своєї культури 
від чужорідних елементів (від грец. ойкос – дім, оселя, місцезна-
ходження). Сучасні мистецтвознавці та культурологи вважають 
народну культуру тим етнічним середовищем, основою духовності, 
Деревом життя, на якому мають розвиватися світогляд і творчість 
народу, затверджуючи український національний стиль [2; 10]. Во-
лодимир Личковах наголошує, що знаки етнокультури останнім 
часом усе частіше стають об’єктом культурологічних, етнографіч-
них, мистецтвознавчих і літературознавчих досліджень. Поступово 
вибудовується своєрідна семіотика етнокультури, виходячи з якої 
дослідники адекватно інтерпретують стародавні тексти й артефакти 
міфології, фольклору, народних ремесел, іконографії, сучасного 
мистецтва та літератури (особливо в стилістиці нео- і постфолькло-
ризму, неонаївізму, етнофутуризму, фольк- і поп-культури, фентезі 
тощо). Відбувається їх репрезентація у художній «етнокультуро-
графії». «Відтворені й проінтерпретовані знаки етнокультури часто 
ведуть до розгадки сакральних значень традиційних орнаментів, 
вишивок, килимарства, пісень, казок, легенд, християнської іконо-
графії та творчості тих письменників і художників, хто звертався 
до фольклорних сенсів знаків і символів рідної культури» [7, с.19].

Створення національного стилю в рекламі – найскладніше 
завдання для дизайнера. Упродовж століть склалися стійкі укра-
їнські національні образи та символи, які споживачі підсвідомо 
ідентифікують саме з Україною – соняшник, гарбуз, калина, виш-
ня, рушник, вінок, вишита сорочка, червоні чоботи, біла хатинка, 
розписні керамічні вироби. Серед улюблених героїв і мотивів у 
декоративно-прикладному мистецтві можна назвати козака-бан-
дуриста, Дерево життя, птах на калині, вазон квітів. Однак нині 
мотиви національних символів, орнаментів, кольорів часто меха-
нічно переносяться до мас-медіа, стають візуальними стереотипа-
ми. Тому є безліч негативних прикладів і в поліграфічній продукції, 
і в зовнішній рекламі. Подібний «фольклоризм» чи данина моді 
не сприяють справжньому розвитку колористичних традицій. Ре-
кламна графіка більш, ніж предметна форма, походить не стільки 
від функції і конструкції, скільки від відносно стійких психологіч-
них і соціокультурних стереотипів. До візуальних форм вносяться 



116

Світлана Прищенко

визначені національні особливості на загальному фоні посилен-
ня інтернаціональних рис. Зокрема, рекламна графіка, створена в 
різних країнах, може органічно входити до культури будь-якого 
народу. Ця особливість сучасного графічного дизайну є прогре-
сивним кроком до єдності національних культур, до створення 
глобальної культури.

Протягом ХХ ст. домінували поняття інтернаціональної сутності 
дизайну, найцікавіші дизайнерські винаходи в еру індустріального 
виробництва були саме інтернаціональними. Утім, сьогодні, коли 
виробництво орієнтується на малотиражовані вироби та персо-
налізацію споживачів, уже можливе й необхідне розмежування 
національної стилістики в рекламній продукції. Також у соціаль-
ній рекламі варто пропагувати українську культуру, спадщину 
декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.

Дослідження цільової аудиторії з огляду на менталітет мають 
велику прогностичну силу в дизайні та рекламі, тому що він є 
усталеним фактором і поширюється на значні маси населення. У 
кожній країні є свої культурні закони та звичаї, зневага до яких 
призводить до краху всієї маркетинґової стратегії фірми. Менталь-
ність – психологічний термін про різницю сприйняття між людьми, 
їхніх оцінок і поглядів, обумовлений культурою, національними 
традиціями, способом життя, вихованням, освітою, тому реклама 
завжди повинна бути регіональною та віддзеркалювати звички, 
моральні й культурні норми населення. Необхідно враховувати 
специфіку реґіональних культур і притаманні їм графічні та коло-
ристичні виражальні засоби. Архетипові образи ув рекламі часто 
наслідують фольклорні мотиви, сюжети, ідеї і персонажі [8].

Відомий болгарський рекламіст Христо Кафтанджієв для наці-
ональної реклами виокремлює чинники, що мають першорядне 
значення: 1) ознаки, які відображають різноманітні характеристи-
ки національної гордості; 2) ознаки, які виражають особливості 
сприйняття цього народу представниками інших націй, тому що 
у споживачів існують стереотипні образи щодо і власної країни, 
й інших держав. Проте він підтверджує і такий факт з практики 
реклами: «Якщо зробити кількісний аналіз реклами японських 
товарів на європейському та американському ринках, ми поба-
чимо, що в ній практично відсутня національна ідентифікація» [5, 
с. 57]. Дійсно, відомі японські торговельні марки «Toyota», «Sony», 
«Panasoniс», «Nissan» та багато інших на європейському, і зокре-
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ма на українському ринку, не мають явних національних ознак і 
символів. Водночас, можна знайти багато прикладів рекламування 
товарів в «японському» стилі з поверховим використанням япон-
ських характерних рис – червоного сонця, гілки сакури, Фудзіями, 
портретів роботи Утамаро, ієрогліфів тощо.

Протягом останніх десятиліть Японія стрімко інтегрується у 
світове економічне й культурне життя. Незважаючи на відчут-
ний вплив західної масової культури, про втрату Японією наці-
ональної самобутності не може бути й мови – дуже довго вона 
культивувалася. Художник Танака в другій половині ХХ ст., коли 
більшість японських графічних дизайнерів намагалися уникати 
використання національної стилістики, створював гармонійний 
синтез сучасного дизайну і давнього японського мистецтва. Чимось 
його плакати нагадують японські кам’яні сади: кожен елемент 
розташований на строго визначеному місці, а співвідношення з 
іншими графічними елементами композиції ретельно розраховані 
й часто мають певний особливий зміст. Танака тонко відчував ко-
лір, пропорції, текстури та робочий простір. Наслідуючи японські 
художні традиції, він завжди віддавав перевагу яскравим, наси-
ченим кольорам. Також для його стилю дуже характерні підкрес-
лено площинні форми, схожі на аплікацію, геометричні фігури 
складаються в зображення.

Дизайнер Йоку зробив справжній прорив у графічному дизайні 
Японії: якщо Танака прославився своїми роботами, заснованими 
на мотивах японського життя і мистецтва, то Йоку завжди відда-
вав перевагу західній символіці. Однак цілком відійти від впливу 
японської культури йому так і не вдалося: у всіх здобутках диза-
йнера зображення звичних, на перший погляд, об’єктів, зібраних 
воєдино, надають роботам зовсім нового контексту й змісту. Від-
мінністю рекламних постерів Йоку завжди були барвисті кольори, 
сміливі елементи фотомонтажу і різних персонажів японської і 
західної культури. На багатьох плакатах незмінно було присутнє 
стилізоване зображення сходу сонця, що дизайнер використовував 
як тло.

У процесі глобалізації відбувається нівелювання національної 
ідентичності, проте нині у світі простежується тенденція щодо 
збереження та збагачення етнічної специфіки. Вироби промисло-
вого дизайну інтернаціональні, національних рис їм надаватиме 
орієнтація на певну групу споживачів, а врахування національ-
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ної колористики й культурних традицій значно сприятиме підви-
щенню художньо-естетичного рівня реклами. Однак дуже складно 
надавати національних рис об’єктам дизайну та не перебільшити 
«псевдонародності». В українських дизайн-розробках здебільшого 
можна побачити пряме запозичення мотивів селянського мисте-
цтва та накладання їх на позанаціональні об’єкти. Це стосується 
друкованих звернень, зовнішньої реклами, упаковки, книжкових 
і періодичних видань. Зустрічаються негативні приклади і в диза-
йні інтер’єрів різноманітного призначення, тому сформувалося та 
закріпилося явище «псевдонаціоналізації». В Україні з’являються 
назви «Японахата», «Японарушничок» (іл. 1), з’являються вирази «з 
легким впливом українських етномотивів», матрьошкам у рекламі 
мобільного оператора МТС вдягали український стрій, сформу-
валося усталене поняття «шароварщина» з негативним змістом. 
Важко уявити собі таке зневажливе ставлення до власної культури 
в Японії.

На початку ХХІ ст. поширюється концепція реґіонального/наці-
онального дизайну, однак це характерно для реґіонів зі стародав-
німи міцними традиціями в мистецтві чи в народних художніх 
промислах. У окремих елементах реклами чітко простежуються та 
зберігаються національні риси, наприклад, у сучасній рекламній 
графіці Японії: плакатах, банерній рекламі, дизайні сайтів япон-
ської косметики та іншої продукції. У цьому контексті Світлана 
Рибалко вважає, що скарбниця японського художнього досвіду 
далеко не вичерпана. Дослідження культурно-естетичних універ-
салій, що складалися протягом століть і зумовили стійку сюжетну 
тематику, засоби художньої виразності, семантичну багатошаро-
вість пам’яток образотворчого мистецтва, засоби функціонування, 
збереження та передавання усталених естетичних норм, становлять 
і теоретичний, і практичний інтерес [9].

Візуальні складові сучасної рекламної графіки мають глибоке 
коріння в українському народному мистецтві, але відрив життя 
великих міст від здобутого протягом століть досвіду народного 
образотворення призводить до копіткого опанування традиці-
ями створення стилізованих зображень через свідомо скерова-
ні навчально-методичні вправи. Варто зазначити, що це тісно 
пов’язано з вивченням української колористики на прикладах, у 
першу чергу, художнього розпису та виробів народних художніх 
промислів, де колір і графіка стають активними формотворчими 
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елементами. Якщо в поліграфічній галузі та упаковках початку 
ХХ ст. численні розробки у так званому «народному стилі» були 
побудовані на активному використанні орнаментальних мотивів, 
то сьогодні інноваційні дизайнерські ідеї повинні поєднуватися з 
традиційними рисами ментальності українського характеру (під-
вищеною емоційністю сприйняття довкілля, любов’ю до рідної 
природи, ліризмом, замилуванням мовою, фольклором і яскравою 
обрядовістю, прагненням до внутрішньої та зовнішньої гармонії, 
дбайливим ставленням до побуту, народної творчості, здатністю 
до самоіронії). Фундаментальні якості, притаманні національній 
свідомості насамперед зорієнтовані на емоційно-образну сферу 
переживань людини [3].

У процесі нерівномірного розвитку територій в Україні сформу-
валися дві ідеологічні платформи: індустріалізована Східна Україна 
тяжіє до інтернаціонального стилю, а Західна Україна – ґрунтуєть-
ся на національному стилі, переосмислює етнотрадиції та їхнє ви-
користання у дизайні та рекламі. Це є вагомою специфічною рисою 
української культурної тектоніки, яка виражається у відмінностях 
менталітету, мистецьких практик, ціннісних пріоритетів, а також в 
особливостях споживання. Як альтернатива глобалізаційним про-
цесам з їх прагненням до стандартизації та асиміляції культурних 
особливостей у дизайні актуалізувалися процеси самоідентифікації 
націй. Оскільки рекламний дизайн – порівняно нова сфера творчої 
діяльності, то закономірно, що він звертається до вже напрацьова-
них образотворчих прийомів, символів, інтерпретуючи «усталене» 
з позиції нових технологічних можливостей. У зв’язку з цим вини-
кла тенденція до «осучаснення» вже наявних художньо-образних 
засобів, баченні їх у новому контексті. До того, для постмодер-
нізму характерна «гра» з культурними пластами націй. Певною 
мірою він є органічним середовищем для розвитку національної 
форми в дизайні та рекламі, де одним з провідних стає етностиль 
(неофольк). Серед причин його відродження можна назвати і не-
обхідність ідентифікації товарів і послуг на ринку, і усвідомлення 
людиною себе спадкоємцем та охоронцем національних традицій. 
Виходячи з того, що Україна має багату культурну спадщину, без 
сумніву, можна стверджувати, що культурний базис української 
нації є підґрунтям для подальшого розвитку етнодизайну.

У сучасних умовах орієнтація виробництва на реґіональні групи 
споживачів, суттєва зміна політики збуту обумовили й кардиналь-



120

Світлана Прищенко

ну зміну завдань і характеру реклами: на перший план виходять і 
стають актуальними соціально-психологічні, культурні й естетичні 
чинники. Визначення образності як специфічного засобу створення 
національного іміджу з позицій певних естетичних ідеалів є клю-
човим для розуміння процесу проектування рекламної продукції. 
Нелогічно надавати українських рис фірмам, які торгують комп’ю-
терною технікою, авто чи мобільними телефонами, виробленими в 
зарубіжних країнах. Не можна механічно переносити національні 
ознаки на товари чи послуги, яким вони не притаманні. Рекламна 
листівка Ланоса «прикрашена» орнаментом і виглядає кумедною 
(іл. 2).

Рекламна індустрія, використовуючи креативні рекламні техно-
логії, такі як метафора, гіпербола, асоціація, метонімія й алегорія, 
активно привертає увагу споживачів. Візуальна метафора як твор-
чий метод і комунікативний засіб стає базовою характеристикою 
сучасної візуальної культури, інструментом інтеграції абстрактного 
та конкретного, тлумачення складних аспектів світоглядного ха-
рактеру, ідей і поєднання образів з емоціями, засобом створення 
та акцентування нових смислів, що так важливо в рекламі. Пошуки 
метафоричності відбуваються поза логічно-структурованим мис-
ленням, переважно шляхом запозичення творів образотворчого 
мистецтва, архетипів, створення колажів, пародій або пастишів 
(імітацій і продовжень сюжетних ліній творів), переосмислення 
пластичної мови народного мистецтва. У період інформаційного 
гіперспоживання триває пошук нових засобів організації візуальної 
інформації, розробляються візуальні методології. Нині візуальні 
потоки одержують перемогу над вербальними, настає нове, фра-
гментарне, «кліпове» мислення, засноване на емоційній платформі 
та побудоване саме на візуальності, постмодерній варіативності, 
сприйнятті великої кількості візуальних елементів. Реклама завдя-
ки цьому створює іншу, естетично привабливу міфічну дійсність 
і стає знаковою системою, а споживання – знаковим.

Різдвяні ярмарки в Європі, зокрема Мюнхені, Празі, Варшаві, 
Любліні та Вроцлаві, свідчать про стійке зацікавлення рекламно-су-
венірною продукцією з регіонів України. Юрій Атаманюк слушно 
підкреслює засилля останніми роками псевдоукраїнських сувенірів 
китайського виробництва на ярмарках, фестивалях і в магазинах 
Західної України та Польщі. Автентичні гуцульські вироби активно 
витісняються китайською підробкою: керамічними й дерев’яними 
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виробами, вишиванками, іконами, і «губляться серед китайського 
мотлоху». Він пише, що місцевій владі Закарпаття китайці пропо-
нували будівництво заводу з виготовлення сувенірів, але отримали 
відмову, адже це був би повний хаос і знищення гуцульського 
мистецтва [1].

Висновки. Проведена аналітично-дослідна робота дає підстави 
стверджувати, що соціокультурна динаміка реклами детермінована 
історичними процесами відродження традицій народних художніх 
промислів. Якщо порівнювати етнічну стилістику різних країн, то, 
на нашу думку, пошук національної ідентичності має більший 
культуротворчий ресурс, ніж поверхова інтерпретація народного 
мистецтва. Використання національних символів у рекламі дає ши-
рокий простір для фантазії і за графічними формами, і за техніками 
виконання. Особливо актуальним залишається розв’язання про-
блем псевдонаціоналізації та адаптації інтернаціонального стилю 
до культурного клімату реґіонів. Перспективи подальших наукових 
розвідок полягатимуть у поглибленому вивченні національної 
колористики як засобу художньої виразності в іміджевій рекламі.
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ANNOTATION
Svitlana Pryshchenko. Ethno-style in the Advertising Design: 

methodology and creative strategies. Folk Art is becoming more popular 
in the Environmental Design, in Advertising, packaging, souvenir products, 
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and introduces the sense of artistic expression to the standardized and 
urbanized life. The article is devoted to the research of visual language of 
Advertising Design within socio-cultural processes of Globalisation and 
Regionalization. Necessary substantiated use of ethno-art traditions for 
identification of country in the World and saving its national culture, that is 
very actual question nowadays. 

Objectives. The purpose of this study are to conduct the art-historical 
analysis of stylistic tendencies in Advertising communications, to identify 
and compare the national, pseudonational and international features of 
Advertising. 

Scientific novelty consists in expanding and deepening of the notion 
the significant influence of Folk Art, folk artistic crafts and ethno-cultural 
specifics on the formation and development of Advertising Graphics as the 
design-activities component. 

Methods. Interdisciplinary research is devoted to the problems of visual 
language in Advertising using the art-historical and comparative methods. 
The art-historical method is important in revealing the powerful influence 
of artistic styles on Advertising creativity, as different epochs and regions 
represent different archetypes, canons, ethno-graphic traditions, stylistic 
tendencies or trends that are significantly reflected in promotional products. 
The comparative method provides the understanding of historical processes 
and, accordingly, the patterns of development of Advertising Graphics, 
and obtaining the generalized results of the analysis art-stylistic aspects of 
Advertising for stimulate sales and support the image of products, services, 
countries or persons. 

Results. Our research supports the idea that Advertising Graphics are 
more than substantive form, not so much from function and consruction, 
but from relatively stable the psychological and socio-cultural stereotypes. 
To the visual forms are introduced certain national features on the general 
background of strengthening Internationalisation. The art-stylistic features 
in advertisments was analyzed on materials of Ukraine and Japan. In 
Ukrainian Design, for the most part, we can see the direct borrowing of the 
motives of peasant art and imposing them to non-national objects. This 
applies to printed publications, outdoor advertising, packaging, books and 
periodicals. There are negative examples in the Design of interiors of various 
purposes, therefore formed and consolidated the phenomenon of Pseudo-
nationalization. The mechanistic approach in Advertising are presented, 
which leads to the Kitsch, pseudo-national objects. In contemporary 
Advertising Graphics of Japan, national traits are clearly traced and stored, 
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for example, in posters, banner ads, design of Japanese cosmetics WEB-
resourses and other products. The author focuses on the interpretation of 
Advertising Design as concept, as creative strategy of visualizing ideas, as 
socio-cultural designing, and style – as ideology of form and manifestation 
of Visual Culture. The ethno-designing aspects of contemporary Advertising 
Graphics are defined also: the system of cultural values, the national identity 
and artistic specificity. The composition forming of various promotional 
products using ethno-motives should provide the syncretism of functionality 
and aesthetic aspects (semantics, ornamentation, colouristics). In the process 
of Design development in Ukraine, two ideological platforms have been 
formed: industrialized Eastern Ukraine tends to the International style, 
while Western Ukraine is based on the National style, rethinking ethno-
graphic traditions and their use in contemporary Design and Advertising. 
This is significant specific feature of Ukrainian cultural tectonics, which is 
manifested in differences the mentality, artistic practices, value priorities, as 
well as in the peculiarities of consumption. However, the potential of ethno-
stylistics in Advertising communications, which can be based on creative 
advertising technologies, such as metaphor, allegory, hyperbole, association 
or metonymy, is indicated. The visual metaphor as the creative method and 
the communicative tool becomes the basic characteristic of contemporary 
Visual Culture, the instrument of integration the abstract and concrete, the 
interpretation of complex aspects of worldview, ideas and combination of 
images with emotions, the means of creating and emphasizing new senses. 
Among the reasons for the revival of ethno-style (neofolk), we can named 
the need for identification of products and services in the market, and the 
awareness of person himself as an heir and guardian of national traditions. 
Proceeding from the fact that Ukraine has the rich cultural heritage, it can 
be argued that this is the basis for the further development of Ethno-design. 

Conclusions. So, we considered the methodology and creative problems 
of ethno-style in Advertising Design. The conducted analytical-research work 
gives grounds to assert that the socio-cultural dynamics of Advertising is 
determined by historical processes of revival the folk artistic crafts traditions. 
If we compare the ethnic stylistics of different countries, then, in our opinion, 
the search for a national identity has more culture-creativity resource than 
the superficial interpretation of Folk Arts. The use of national symbols in 
Advertising gives the wide scope for imagination both in graphic forms and 
in the techniques of execution. Particularly relevant is the solution to the 
problems of pseudo-nationalization and adaptation of international style to 
the cultural climate of the regions. Prospects for further scientific research 
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will be consist in in-depth study of National colouristics as the mean of 
artistic expression in image Advertising.

Keywords: advertising graphics, ethno-art traditions, ethno-style, pseudo-
nationalization, advertising design.

АННОТАЦИЯ
Светлана Прищенко. Этностиль в рекламном дизайне: методо-

логия и творческие стратегии. Междисциплинарное исследование 
посвящено проблемам визуального языка рекламы с использованием 
историко-искусствоведческого и компаративного методов. Рекламная 
графика рассмотрена в структуре дизайна с учетом одновременного 
влияния глобализации и культурной регионализации. На материалах 
Украины и Японии проанализированы художественно-стилевые черты 
рекламных обращений. Акцентировано внимание на толковании реклам-
ного дизайна как концепции, как творческой стратегии визуализации 
идеи, как социокультурного проектирования, а стиля – как идеологии 
формы и проявления визуальной культуры. Определены этнодизайнер-
ские аспекты современной рекламной графики: систему культурных 
ценностей, национальную самобытность и художественную специ-
фику. Композиционное формообразование разнообразной реклам-
ной продукции с использованием этномотивов должно обеспечивать 
синкретизм функциональности и эстетических аспектов (семантики, 
орнаментики, колористики). Приведены примеры механистического 
подхода в рекламе, что приводит к созданию китчевых, псевдонацио-
нальных объектов. Вместе с тем отмечен потенциал этностилистики в 
рекламных коммуникациях, который может основываться на использо-
вании творческих методов визуальной метафоры, аллегории, гиперболы, 
ассоциации или метонимии.

Ключевые слова: рекламная графика, этнохудожественные традиции, 
этностиль, псевдонационализация, рекламный дизайн.
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