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Диза́йн — це творчий метод, процес і результат художньо-технічного
проєктування промислових виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтований
на досягнення найповнішої відповідності створюваних об'єктів і середовища
загалом потребам людини, як утилітарних, так і естетичних.
Дизайн (англ. design) — задум, план, мета, намір, творчий задум, проєкт і
креслення, розрахунок, конструкція, ескіз, малюнок, візерунок, композиція,
мистецтво композиції, витвір мистецтва.
Дизайн — специфічний ряд проєктної діяльності, що об'єднує художньопредметне мистецтво і науково обґрунтовану інженерну практику у сфері
індустріального виробництва. Реалізуючи функції дизайну: відображаючу,
виховну, пізнавальну, комунікативну, гедоністичну, інтелект використовує всі
три типи мислительної діяльності: наочно-діловий, чуттєво-образний,
поняттєво-логічний. Термін «промисловий дизайн» був затверджений
рішенням першої генеральної асамблеї ICSID (International Council of Societies of
Industrial Design, Міжнародної ради організацій промислового дизайну) 1959
року термін «дизайн» є професійним скороченням терміну «промисловий
дизайн».
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