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Модний жакет – важливий елемент сучасного гардероба стильної жінки 

будь-якого віку і статусу. Саме жакети будуть чудовим завершенням для 

образів в діловому стилі, а також допоможуть створити чудовий образ в 

модному напрямі «Casual» або «Street style». Одна з головних переваг 

жіночого жакету тому, що його можна вдягти в будь-яку пору року: у весняно-

літній період – із шовковими сукнями, шортами й легкими спідницями, а з 

настанням осінньо-зимового сезону – у комбінації з вовняними штанами чи 

шкіряною спідницею поверх в'язаного светра. 

Відомі у світі бренди одягу, а також популярні в соцмережах 

інфлюенсери диктують на сьогоднішній день моду та формулюють її основні 

тенденції. Асортимент сучасних модних жіночих жакетів є надзвичайно 

широким та відрізняється за: стилем, формою, ступенем прилягання, 

довжиною, фактурою та принтами матеріалів, способом застібання [1-3]. 

В результаті аналізу світових модних тенденцій в роботі виділено 

основні перспективні напрями розвитку асортименту жіночих жакетів на 

перспективний сезон. 

Модним і, як завжди, актуальним залишається класичний жакет, 

оскільки він є одним з головних предметів базового гардеробу (рис. 1). Такий 

жакет напівприлеглого силуету завжди вигідно підкреслює фігуру, він буде 

доречний як на діловій зустрічі, так і для виходу у світ, і навіть на сімейній 

прогулянці містом – все залежить від того з чим його поєднати та доповнити. 
 

 
Рис. 1. Модні жіночі жакети в класичному стилі 

 

Окремо варто виділити жакет, як частину костюму. У 2021 році саме 

брючні костюми посідають почесне місце у списку сезонних трендів. 

Приталені жакети пропонують доповнити як брюками «кльош» так і модними 

у минулих роках завуженими моделями різної довжини. 

Головним трендом у 2021 році стає подовжений жакет або блейзер 

прямого чи напівприлеглого силуету, що акцентують поясом або поясною 

сумкою і підкреслюють лінію талії. При цьому багато моделей представлено у 
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«чоловічому стилі» для яких залишається актуальною збільшена лінія плечей 

(притаманна також стилю «oversize»), або робиться акцент на широких чи 

контрастних лацканах. Довжина деяких жакетів від дизайнерів Brandon 

Maxwell, Christian Dior, Michael Kors дозволяє одягати останні без спідниць, 

що фактично перетворює їх на окремий вид одягу: жакет-сукню. 

На перший план виходять жакети із центральною застібкою на один чи 

два ґудзики, розташовані в області лінії талії, через що робиться акцент на 

глибокий V-подібний виріз. Також модні жакети із зміщеною застібкою в один 

чи два ряди ґудзиків, а також жакети «на запах», що підв'язуються поясом із 

основної тканини [1-3].  

Варто окремо виділити асортимент вкорочених моделей жакетів, що є 

більш популярними у весняно-літніх колекціях на 2021 рік: дизайнери Saint 

Laurent, Emporio Armani, Michael Kors пропонують одягати їх з брюками, 

спідницями і шортами. Найбільш актуальна довжина – до лінії талії чи трішки 

нижче, що дозволяє вдало підкреслити довжину ніг. При цьому рекомендоване 

правило: висота штанів або спідниці має доходити до крайньої лінії жакета й 

у жодному разі не залишати зазору. 

Окремо варто зупинитися на фактурах та візерунках матеріалів для 

модних жіночих жакетів у 2021 році. Дизайнери брендів Victoria Beckham, 

Marc Jacobs, Brandon Maxwell та багато інших широко використовують 

активні принти: абсолютний фаворит це різноманітна клітинка, а у весняно-

літніх колекціях присутня і флористика, і смужка, зображення тварин і птахів, 

оптичні принти [4]. При цьому модним трендом залишається абсолютно білий 

жакет. 

Не менш різноманітні матеріали, з яких пропонують пошити трендові 

жакети: шовк, атлас, бавовна, твід, кашемір, льон, мереживо. В осінніх 

колекціях лідирували вироби з чорного та кольорового оксамиту, велюру, 

шкіри і замші, вовни, трикотажу і звичайно із джинсу. 

Що ж стосується модних кольорів, то дизайнери пропонують 

дотримуватися не тільки традиційної гами: поряд з жакетами чорного, сірого, 

білого, бежевого кольору було багато кольорових моделей, серед яких 

лідирували відтінки синього, оранжевого, червоного, рожевого, лавандового, 

зеленого і коричневого. 
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