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СТИЛЬ МІЛІТАРІ В ЖІНОЧОМУ ОДЯЗІ 

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.С. Григорова 

У статті розглядається стиль мілітарі у жіночому одязі. Показується 

характеристика ,особливості ,види та функції стилю мілітарі. Як військовий 

одяг перейшов до жіночого гардеробу,та те ,як він утримує свої позиція на 

сьогоднішній день у сучасних тенденціях моди. 

Ключові слова: стиль, мілітарі, мода, тенденції, одяг, дизайн. 

The article deals with the style of military style militarians. The characteristics, 

features, types and functions has shifted to the women's wardrobe, and how it retains 

its position today in today's fashion trends. 

Keywords: style, military, fashion, trends, clothes, design. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Стиль мілітарі, який отримав 

свою назву від англійського «military», давно і міцно влаштувався, як у світі 

високої моди, так і в гардеробах звичайних людей. У перекладі на українську 

мілітарі означає “військовий”, що абсолютно точно і в повній мірі описує 

основні особливості і напрям цієї модної течії. 

Весь одяг в стилі мілітарі стилізований під військову форму, за довгі роки 

свого існування він увібрав в себе частинки одягу та атрибутику багатьох 

народів, які воювали в той чи інший час. 

Спочатку це був виключно чоловічий одяг, який використовувався для 

військових походів та битв, але, з часом, такий незвичайний і практичний стиль 

перекочував в жіночий гардероб, де впевнено закріпився і залишається на піку 

популярності, по цей день. 
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Аналіз основних досліджень і публікацій. Аналізуючи «історичні» 

джерела ми дійшли висновку, що у наукових дослідженнях не так часто 

згадують такі тему як, жіночий спортивний одяг ,а особливо стиль мілітарі та 

його революцію продовж розвитку сучасного жіночого спортивного одягу. 

Тому варто зазначити ,що потрібно досліджувати та розглядати більш 

детальніше цю тему ,та особливості жіночого одягу й основні тенденції його 

формування . 

Мета. Розглянути сучасні тенденції моди стилю мілітірі та його 

особливості і характеристику у жіночому одязі. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні стиль мілітарі із найвпливовіших 

течій у сучасній моді проявлений на усіх рівнях споживчого ринку. 

Міл́ітарі ( італ. Mílitary – військовий ) - стиль одягу, головною 

особливістю якого є використання деталей та елементів військової амуніції.  

Одяг у стилі мілітарі з'явилася після Першої світової війни. Після 

закінчення війни в країнах,що брали у ній участь, були зруйновані більшість 

заводів та фабрик, але підприємства, що забезпечують потреби військових, 

ефективно працювали. Не була винятком і текстильна промисловість, що 

виробляє військове оснащення, якій довелося тепер випускати військовий одяг 

вже для мирного населення.  

По закінченню Другої світової війни виникали ті ж проблеми: відсутність 

умов та дефіцит матеріалу для пошиву цивільного одягу. Тому, люди 

використовували одяг мілітарі у повсякденному житті, який був зручний та 

недорогий. З часом виробництво цивільного одягу налагодилося, з'явилися нові 

напрямки і образи в моді, але стиль мілітарі вже міцно закріпився в побуті 

людей. 

Стиль мілітарі актуальний вже не перший сезон і знаходить все більшу 

популярність. Дуже багато сучасних модельєрів пропонує цей стиль кожного 

сезону. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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З настанням теплої погоди він стає більш затребуванний . Цей стиль не 

зникає із списків сезонних трендів. Основними кольорами цього стилю є: 

коричневий, оливковий, охра, темно-зелений, пісочний, хакі. Також 

використовується камуфляж і плямистий принт,багато уваги на декоративні 

елементи.Відлітні кокетки, клапани,декоративні погони,накладні кармани,все 

це характерне для стилю мілітарі . 

У сучасному світі, де безліч жінок не бажають бути ніжними і слабкими 

з'являються справжні войовниці, які з задоволенням підкреслюють свої сильні 

сторони за допомогою жіночого одягу в стилі мілітарі. При цьому вони 

залучають нітрохи не менше уваги, ніж красуні в коротеньких спідничках і 

прозорих платтячках.  

Одяг у військовому стилі – це завжди зручно та практично на кожен день 

, тому він почав еволюціонувати і пристосовуватися до реалій сучасного 

мирного часу. 

Багато сучасних модельєрів, усвідомивши потенціал цього стилю, стали 

наслідувати військовим фасонів різних часів і народів, використовуючи 

силуети і крій військової форми для створення розкішного одягу в стилі 

мілітарі. 

Побачивши силует в одязі кольору хакі, зараз вже не виникає думка про 

те, що це військовий. Цілком можливо, що при найближчому розгляді це 

виявиться дівчина в стильному пальто з елементами мілітарі або підліток, на 

якому не тільки штани з камуфляжним принтом, але і відповідні аксесуари. 

Мілітарі для чоловіків, як і мілітарі для жінок використовує в основному 

одні й ті ж кольори, силуети, аксесуари та взуття. У чоловічому варіанті це, 

звичайно, більш «класичні» речі, що нагадують про армію: військові куртки, 

камуфльовані штани і армійські черевики. 

Military Fashion для жінок пропонує більш витончені і вишукані варіанти. 

Тут ми можемо побачити жакети з елементами від військової форми, 
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наприклад, гусарської, в'язані камуфльовані речі, сукні і навіть колготки, 

пофарбовані в камуфляжний принт. 

З огляду на неспокійну обстановку в багатьох країнах, військові 

конфлікти, загрозу тероризму і прагнення до комфорту і практичності в одязі, 

можна з упевненістю сказати - стиль мілітарі не покине модні колекції ще дуже 

довго. Тому, можете сміливо виділити місце у своєму гардеробі для 

формування сучасних наряди в цьому стилі і аксесуарів з актуальних колекцій. 

Висновки. Отже, ми дійшли висновку,що військовий стиль одягу також 

може існувати і в арсеналі жіночого гардеробу, та те,що кожного дня стиль 

мілітарі набирає великих обертів у сучасній моді . Як ми вже вище зазначили, 

цей стиль найулюбленіший серед сучасних популярних модельєрів, що 

кожного сезону ми бачимо на подіумах неділі моди, багато колекцій саме в 

цьому стилі. На нашу думку одяг в стилі мілітарі як найзручніший так і 

найгарніший, тому жінкам не потрібно боятись виглядати стильно та 

експериментувати зі своїм стилем. Завжди потрібно пробувати ,щось нове. 
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