
Сучасні (популярні) стилі інтер'єру 

Хай-тек. Основні риси: 

• мінімалістичність як у кількості меблів і декору, так і в їх дизайні; 
• геометричність меблів, обробки, декору; 
• функційність в усьому; 
• гарне природне і штучне освітлення; 
• використання сучасних технологій; 
• ахроматична колірна гама (білий, сірий, чорний) або холодна (синій, блакитний, 

сизий тощо); 
• срібні, хромовані та золоті акценти; 
• використання пластику, металу, скла, дерева та каменю. 

Ар-деко. Основні риси: 

• етнічні геометричні візерунки; 
• розкіш, шик, дорогі та сучасні матеріали; 
• сувора симетрія; 
• чіткі лінії, ступінчасті форми, енергійні широкі лінії, зигзаг у поєднанні з 

обтічними вигинами; 
• імітація сонячних променів, лак і глянцева фарба, поліроване дерево і метал; 
• велика кількість скла і дзеркал; 
• з тканин — шовк, сатин, тафта, оксамит, парча, натуральне хутро; 
• тваринні принти й етнічні мотиви. 

Арт-галерея 

 

Інтер'єри в стилі ар-деко з фільму «Великий Гетсбі» (реж. Б. Лурман, 2013) 

Поп-арт. Основні риси: 

• гра з розміром, кольором і кількістю; 
• фотографічні, мальовані зображення великих розмірів; картини, які активно 

експлуатують зображення банок кока-коли і супу Campbell, а також образи 
знаменитостей: Мерилін Монро, Елвіса Преслі, Мао Дзедуна; 

• використання повторюваних мотивів як для акценту (постери і картини), так і 
для фону (настінна плитка, килими з розтиражованим малюнком); 

• основні матеріали: синтетика, пластмаса, папір, метал; 
• для меблів властиві абстрактний малюнок, кричуще забарвлення, глянсові 

поверхні, пластик; 
• неонові фарби, яскраве забарвлення і комікси. 



Мінімалізм. Основні риси: 

• просторова свобода: мала кількість меблів і аксесуарів; 
• зонування простору, багаторівневе освітлення; 
• колірна палітра світла, заснована на грі півтонів, багато білого кольору, 

графічно підкресленого чорним або сірим; палітру доповнюють природні тони 
дерева, цегли, металу, блиск скла; 

• прості природні оздоблювальні матеріали, часто необроблені, з грубою 
фактурою: цегла, бетон, дерево або штукатурка; 

• прості форми і лінії, практично немає декору на вікнах і стінах; 
• геометризм фігур (коло, прямокутник, пряма), може бути м'який вигин (жодних 

спіралей); 
• великі вікна, які насичують простір світлом. 

Перлини мудрості 

Мінімалізм — це не брак чогось у дизайні. Мінімалізм — це найточніша і строго 
вивірена кількість необхідних елементів. 

Ніколас Буррогс, британський дизайнер 

Еко-стиль. Основні риси: 

• основні матеріали — натуральне дерево, глина, скло, камінь, тканини; 
• кольори: білий, коричневий, бежевий, пастельні тони, блідо-блакитний, світло-

зелений; 
• прямі геометричні форми, багато вільного простору і світла, великі панорамні 

вікна; 
• меблі з масиву дерева, плетені або обшиті натуральною тканиною; 
• оригінальні аксесуари з природних матеріалів, живі рослини і сухоцвіти. 

Шеббі-шик. Основні риси: 

• реставровані або штучно зістарені меблі та аксесуари; 
• пастельна колірна гама (перевагу надають білому, кремовому, рожевому 

кольорам), доречна позолота, квіткові орнаменти; 
• легкість і прозорість; 
• ефект потертості — бажано, щоб склалося враження, що меблі фарбували в 

кілька шарів, а тканини зблякли від часу; 
• об'ємні орнаменти, ліпнини та фрески; 
• велика кількість аксесуарів у інтер'єрі — подушки, картини, свічники, фотографії 

в рамках. 

Кантрі. Основні риси: 

• просте, іноді трохи грубувате оздоблення стін і підлоги; 
• лише натуральні матеріали: дерево, камінь, натуральні тканини; 
• у декорі допустимі ковані меблі, зістарена латунь і мідь; 
• природна колірна гамма без яскравих кольорових плям; 
• меблі зазвичай із масивного дерева, простих обрисів без зайвого декору; 
• увага до текстилю: численні фіранки, скатертини, килимки, пледи і серветки; 
• характерні дрібні квіткові орнаменти, клітинка, дрібний горошок, вироби ручної 

роботи та унікальні, нефабричні аксесуари. 



Арт-галерея 

 

Інтер'єр кухні в стилі кантрі з телесеріалу «Друзі» (США, 1994—2004) 

 

Інтер'єр у стилі кантрі з фільму «Щоденник пам'яті» (реж. Н. Кассаветіс, 2004) 

Контемпорарі. Основні риси: 

• ясність і лаконічність у плануванні, простота і спонтанність в оформленні; 
• очевидна функційність основних предметів інтер'єру, доступність меблів; 
• легкість у компонуванні елементів інтер'єру, практичне зонування приміщень; 
• гладкі поверхні, чіткі форми, пропорційні лінії; 
• еклектизм у декорі та аксесуарах; 
• вбудовані (секційні, модульні) меблі з великою кількістю ящиків для зберігання, 

відсіків і стелажів; 
• найсучасніші матеріали: скло, метал, камінь, доречні штучні матеріали; 
• тканини — натуральні, з яскраво вираженою структурою (бавовна, шерсть, 

льон, джут). 

Модернізм. Основні риси: 

• використання найсучасніших матеріалів: метал, пластик, скло; 
• переважання відтінків білого, сірого і чорного кольорів, трапляються й яскравіші 

тони (синій, коричневий, бежевий), проте лише в поєднанні з основним 
відтінком; 

• неординарні фотографії та картини, виконані в стилістиці імпресіоністів, 
абстракціоністів, кубістів чи футуристів; 

• раціональний підхід до вирішення конструкцій і внутрішніх просторів. 

Перлини мудрості 

Дизайн — не стільки професія, скільки ставлення до життя. 

Маталі Крассе, французька художниця, дизайнер інтер'єрів і декоратор 



Арт-галерея 

 

Інтер'єр у стилі модернізму з фільму «Вона» (реж. С. Джонс, 2017) 

 

Інтер'єр у стилі модернізму з телесеріалу «Шерлок» (Великобританія, 2010—
2017) 

Постмодернізм. Основні риси: 

• бежева колірна гама, також сріблястий, «металік», перламутровий, 
флуоресцентний кольори; 

• динамічні вільні лінії; 
• великі, просторі зали; 
• легкі, оригінальні конструкції; 
• контрастні текстурні та фактурні сполучення; 
• застосування штучної шкіри, нікельованих і хромованих матеріалів. 

Конструктивізм. Основні риси: 

• прості, строгі та зручні форми; 
• предмети, функції та призначення яких гранично ясні; 
• відсутність химерних елементів декору і складних орнаментів; 
• невеликі об'єми предметів меблів; 
• застосування простих і лаконічних матеріалів для оздоблення — цегли, скла 

тощо; 
• естетичне вирішення в просторі досягають за рахунок використання кольорових 

сполучень і контрастів, правильно організованого підсвічування і фактури 
матеріалів; 

• зонування приміщень за допомогою легких пересувних перегородок; 
неприйнятність коридорів і замкнутого простору. 

Кітч. Основні риси: 

• різноманітне поєднання різних матеріалів: пластик і яскравий оксамит, штучне 
хутро та справжній оксамит, золочені багети і сучасні хромовані деталі; 

• часто трапляється надлишок різноманітних романтичних елементів — бантиків, 
м'яких іграшок, рюш з гіпюру, квітів зі штучних матеріалів; 



• меблі можуть бути різних стилів, форм, розмірів, матеріалів (у кімнаті можна 
одночасно поставити сучасний стіл зі скла і хрому та сервант ХІХ ст.); 

• яскраві кольори і їх найнесподіваніші та кричущі поєднання: фіолетовий і 
лимонний, малиновий і зелений, рожевий і синій тощо; 

• надлишок декоративних елементів. 

Неокласика. Основні риси: 

• прямокутні форми і різноманітне декоративне оформлення; 
• спокійні тони в інтер'єрі; 
• дуже великі та просторі кімнати з великими сходами; 
• арки, колони, які часто виконані з гіпсокартону; 
• люстри з кришталю, за допомогою яких створюється урочистість і велич; 
• підлога з натурального дерева або паркету, що створює тепло, затишок і 

комфорт. 

Арт-галерея 

 

Інтер'єр у стилі неокласики з фільму «Найкраща пропозиція» (реж. Д. Торнаторе, 
2012) 

Шале. Основні риси: 

• використання для обробки підлоги, стін і стелі натуральних матеріалів: 
масивний камінь, дерево; 

• дерев'яні меблі простих геометричних форм; 
• залізні ковані елементи, ручки дверей, підсвічники; 
• дерев'яні стельові балки зі збереженням природного кольору і структури 

дерева; 
• картини у важких рамах, із зображенням природи і тварин; опудала, роги, 

шкури, зброя. 

Лофт. Основні риси: 

• відкрите планування, де практично немає поділу на кімнати; 
• індустріальні риси: груба штукатурка, цегляна кладка, бетон, виставлені 

напоказ труби, чавунні батареї, різні конструкції; 
• величезні вікна, які найчастіше не оформлюють жодними фіранками і шторами 

для максимальної кількості природного світла в приміщенні; 
• меблі будь-які — сучасні та антикварні, яскраві та приглушених тонів, а ще 

краще — поєднання нового і старого (наприклад, шкіряного ретро-крісла та 
сучасного скляного столика); 

• усе незвичайне і футуристичне (світильники незвичайної форми, витончена 
люстра зі скляними намистинами або кришталем, пуфи найнесподіваніших 
кольорів, оригінальні вази та скульптури, елементи декору в етнічному стилі, 
яскраві постери, графіті й навіть дорожні знаки). 



Арт-галерея 

 

Інтер'єр у стилі лофт із телесеріалу «Пліткарка» (США, 2007) 

 

Інтер'єр у стилі лофт із телесеріалу «Якось у казці» (США, 2011—2017) 

Ф'южн. Основні риси: 

• насичені, яскраві кольори — малиновий, зелений, бірюзовий, золотий, 
чорнильно-синій, червоний, помаранчевий, чорний і білий; 

• точкове підсвічування: настільні лампи, бра, торшери, свічки; 
• відчуття тонкої грані між геніальним екстравагантним поєднанням і несмаком; 
• безліч різноманітних декоративних деталей; 
• різноманітність оздоблювальних матеріалів; 
• незвичайні рішення, які виходять за рамки звичного і загальноприйнятого. 

Еклектика. Основні риси: 

• закруглені кути, строгі вертикальні лінії; 
• декоративні елементи меблів у формі зигзагів, кіл, трикутників; 
• шовкові шпалери і важкі теплі драпірування на вікнах і дверях; 
• м'які дивани з декоративними подушками, барвисті покривала, килими; 
• позолочені накладки в оздобленні рам для картин і дзеркал; 
• люстри зі скла або позолоченого дерева, підлога зі складального паркету; 
• зручність і комфорт, поєднання сучасної стилістики з історією минулого. 

Перлини мудрості 

Поняття стилю і смаку доволі умовні. Справа не в тому, що в одних смак хороший, а в 
інших — ні, а в тому, що саме підходить кожній окремій людині. 

Келлі Хоппен, британський дизайнер і декоратор 


